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Q 
 :المقدمة 

o   لــن نبيــب اثبعــول راــة للعــاث  ،، و الصــ و والســ م   األمــ  ، و لــن آت بيتــب الطيــب

 .. وبعدُ .  اثنتجب الطاهرين ، وأصحابب اثيام   
مازال الدرس القرآني بأب اده المت ددة نب ا صافيا للدراسات اللغوية ال ربية عموميا ف

بيَّة واإلسيالميَّة عين سياحة ول  تبت د الدراسات األدبيَّة والبالريَّة ال ر. والنحوية خصوصا 
 .إلي   تُّ ك تمالدرس القرآني كثيرا ؛ إذ هي في األع ِّ األرلب تسير في مهماره ، و  تنف

حيروف )وكانت لغة القرآن الكري  الرافد الرئيس ل لماء النحيو حينميا تتب يوا م ياني 
لوها لنا في كت( الم اني بد  النحويَّة ال امة فاستخلصوا من القرآن لكلِّ حرٍف م اني  ، وسجَّ

وكان جلُّ اعتمياده  فيي شيواهده  لتليك . أو فيما صنَّفوه مخصصا لتلك الحروف فحفظت 
الم اني على القرآن الكري  ، حتَّى ظينَّ ب يا البياحثين أن ليو  القيرآن ودراسيات  لي  يكين 

يية(1)ذكييرل لتلييك الم يياني فييي كتييب النحييو واللغيية فييي لغيية  ، وليي  تتفتييق تلييك الطاقييات اإلبداعيَّ
 .ال رب 

هييذه هييي نقطيية البداييية لدييذه الدراسيية ، فقييد تنبدنييا ، ونحيين نييدرس هييمن الفصييول 
إليى أنَّ ( أثر القرآن الكيري  فيي الدراسيات النحويية واللغويية)التحهيريَّة لدرجة الدكتوراه 

حيروف )هنالك مقدارا من التغيُّر أحدث  القيرآن فيي اللغية ال ربيية عموميا ، وفيي اسيت مال 
يير  ومييا : المطييرو   ت األسييئلةعلييى نحييو الخصييوا ، فكانيي( انيالم يي مييا حجيي  هييذا التغيُّ

ر في اللغة   وكيف  بقيت هذه األسئلة تشكل هاجسيا مقداره   وأين موارده   وهل هو تطوُّ
ملحا يطلب اإلجابة ، ويستحق البحث وال ناء ، وناقشت األمر ملياً م  أستاذي المشيرف ، 

ة قررنا ال مل ، وارتأينيا فأرشدني وحثني على متاب  ة الموهوع ، والقراءة في  ، وب د مدَّ
نا إذا أردنا تَ   بيدَّ ( م اني الحروف)ف على حج  التغيير والتطوير القرآني  ست مال  رُّ أنَّ

لنا من أن  نقيس ا ست مال القرآني لحروف الم اني بما كان مست مال مندا في لغة ال يرب 
َل نزول   ا . قَُبي  ية الفصياحة ال ربيية ولمَّ يا فصييحا بليغيا ، بيل هيو قمَّ كيان القيرآن الكيري  نصَّ

 .وبالرتدا ، كان لزاما علينا أن نوازن  بناٍّ بليغ فصيح 
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عن ال رب من الخطابة البليغة أيا  نزول القرآن مقدارل يسيمح لنيا ب قيد إلينا  ل  يصل
يكن أمامنا إ َّ الش ر، وهيو نيا   مثل هذه الموازنة ، فالنصوا النثريَّة البليغة قليلة ، فل 

ية  وبغيية الوصيول . بليغل ، وكان يومدا يمثُِّل قيمة عليا فيي لغية ال يرب وممارسياتد  الثقافيَّ
إلى نتائج دقيقة ومنهبطة اخترت بمشورة أستاذي المشرف ش را فصيحا عالي الجيودة ، 

ل ييرب علييى اخييتالف وأعنييي بيي  شيي ر الم لقييات التييي كانييت تلقييى فييي المواسيي  ، فيفدمدييا ا
قبائلد  المت يددة ، فديو يمثيل الصيفوة مين أشي اره  وكالمدي  ، مبت يدين فيي  عين اللدجيات 

لكنَّ الم لقات وحدها كانت قليلية ، فقررنيا أن ن قيد الموازنية . المحليَّة والخصائا القبليَّة 
مقاربيا بين لغة القرآن الكيري  ، ولغية دواويين أصيحاب الم لقيات ، ليكيون حجي  اليدواوين 

ا كان عدد الم لقات مختلفا في  اختيرت دواويين أصيحاب  لحج  النا القرآني الكري  ، ولمَّ
وروايييية ( هييي 328ت)أبيييي بكييير محميييد بييين القاسييي  األنبييياري  الم لقيييات السيييب  بروايييية 

امييرا القيييس وطرفيية بيين ال بييد والحييارث وعمييرو بيين كلثييو   :)وهيي  (هيي 482ت)الزوزنييي  
ة الدراسية ، فأصيبحت بدذا (. وعنترة وزهير ولبيد ( القيرآن الكيري )اكتملت بين أييدينا ميادَّ

 .من جدة أخر  ( دواوين أصحاب الم لقات السب )من جدة و 

ا موهوع التقصيي والبحيث فقيد اختيرت ب يد مشيورة أسيتاذي أن تكيون الحيروف  أمَّ
اسية الحيروف كلديا الثنائيَّة والثالثيَّة ، وأب دت األحاديَّة والرباعيَّة وريرها ؛ وذليك ألنَّ در

ية دون ريرهيا ؛  ية والثالثيَّ يا اختيياري الثنائيَّ ألنديا ف  يس   وقت الدراسة و  ظروفديا ، أمَّ
ةل خصبةل للبحث والدراسة ، وتناسب أعدادها   . أكثر الحروف است ما  ، وفيدا مادَّ

َد عنوان األطروحة ليكون  القرآن  م اني الحروف الثنائية والثالثية بين} : وبدذا حدِّ
ومشكلة البحث األولى التي يسي ى  ستكشيافدا  .{ الكري  ودواوين ش راء الم لقات السب  

وتحليلدا هي تحديد مقدار التغيير والتطوير القرآني في است مال حروف الم اني ، وب دها 
ت مشكلةل حريَّة بالنظر وا هتما  ، تلك هي كيف ننظر إلى م نى الحرف  وكييف : فقد َجدَّ

لج ت دد الم نى للحرف الواحد  وكان  بدَّ لي مين تحدييد األسيس التيي أسيير عليديا فيي ن ا
ر  .النظر إلى م اني الحرف حتى أتمكن من بحث مسألة التغيُّر والتطوُّ

كييان الفصييل األول مندييا تنظيريييا ، وتب ييا لدييذا بنيييت الرسييالة علييى ثالثيية فصييول  
أسسيا  تشيكل سيائلعرهت في  م. ( ست مالالحرف ماهيت  ومكانت  في اللغة وا )ب نوان 

.( م نى الحرف وموق ي ):عنوان األول منداأرب ة مباحث ، وكان ذلك في للفصول التالية 
ييية فيييي اسيييت مال المفيييردات ) :والثييياني ب نيييوان تنييياول اخيييتالف ( أثييير المسيييتويات الكالميَّ

القدماء للم نى  لنحوعلماء ا نظرةالمستويات الكالمية ، وكيفية تأثيرها في م نى المفردة و
، (التهمين)و (التناوب)وعرهت في الثالث مندا لنظريتا  في هوء اختالف المستويات ،

، ومين خيالل البحيث  بنياءا عليى هياتين النظيريتينت يدد م ياني الحيروف  فيالنحاة آراء و
يية جديييوالتتبيي  تبيييَّن لييي أنَّ ه  ييددة ، والنظيير إلييى الم يياني المت دة يمكيين تطبيقدييا نالييك نظريَّ

يال  :   عنوانيوكيان للحرف الواحيد فيي هيوئدا ، وكيان هيذا ميا تناولي  الفصيل الثياني مفصَّ
فقدمت في  فرهية الفصل وتميت مناقشيتدا ( الد لة المركزية للحرف والد  ت الدامشية)

يية فييي  خمسيية أحييرفوتطبيقدييا علييى اثنييي عشيير حرفييا ثنائيييا فييي المبحييث األول ، و ثالثيَّ
كن فيي ندايية الفصيل وب يد طيول النقيار وال يرا مين تثبيتديا نظريية المبحث الثاني ألتم

النظريية فيي خدمية الينا  هقابلة للتطبيق على م اني الحروف ، مبينا إمكانية توظييف هيذ
يية بصييورة أمثييل لييتحفظ لنييا قيميية اليينا  األدبييي ، وصييالحيتدا لم الجيية النصييوا البالريَّ

 . نظريتين السابقتين البالريَّة والفنيَّة ، وتكون بديال طبي يا لل
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ياق القُرآني في م اني الحروف)في الفصل الثالث وعنوان   است مال  تتب ت( أثُر السِّ
م يياني الحييروف المركزييية والدامشييية وسيي ة كييلِّ اسييت مال فييي القييران الكييري  ودواوييين 
أصييحاب الم لقييات ، ألتمكيين ب ييدها ميين التحديييد الييدقيق لمكييامن التغيييير والتطييوير فييي 

ل تلك الحروف مسجال ذلك باألرقا  واإلحصاءات الدقيقة ، وكان ذليك فيي مبحثيين است ما
ودرسيت فيي  الم ياني ( القيران مين م ياني الحيروف هميا طيور)عني األول مندما بدراسية 

المركزية والدامشية المست ملة في الدواوين وفي القران وحددت في  كيف تغير ا ست مال 
لك بما ينسج  ورو  اللغة ال ربية ، ورصدت هنا أيهياً في القران وكيف طوره ، م لال ذ

م لال ذليك  أقران  في است مالدان م   المتميزُ  ن  است مال كل من الش راء لدذه الحروف ، ومَ 
ت ليال لغويا نفسيا يتفق مي  طبي ية اللغية وميا عيرف مين حيياة الشياعر وسييرت  ، وموازنيا 

بحيث الثياني مين هيذا الفصيل فقيد تخصيا أميا الم .ذلك كل  با سيت مال القرآنيي للحيرف 
َد بيي  القيراُن الكييريُ  ميين م ياني الحييروف) تتبي ب ورصيدت فييي  عيددا ميين الم يياني ( مييا تفيرَّ

د بدا القران الكري    . المركزية وآخر من الم اني الدامشية تفرَّ

ُح ب َا األميور اإلحصيائية التيي ت يدُّ مين  ختمت فصول الدراسة بملحق بيانيٍّ يوهِّ
النيوعين  ت البحث وثماره التي فرزها ، وهي تت لق بم ياني الحيروف وسي تدا وأي  مكمال

الحييروف أكثيير اسييت ما  فييي  الثنائييية أو الثالثييية أكثيير اسييت ما  فييي اللغيية عمومييا ، وأي  
الش راء أكثر است ما  لكل حرف ، وما إلى ذليك مين بيانيات ، وآثيرت أن  النصين ، وأي  

ئال تطول ب  الفصول ، وخشية عد  انهمام  تحيت عنيوان كيل أج ل  ملحقا ب د الفصول ل
وب يد هيذا سيجلت فيي خاتمية . دو نافرا أو ناشزا  ما علي  ، فيب د  انطباقد من الفصلين وع

 .الدراسة أه  النتائج التي حققتدا وأبرزها 

خلييت الدراسيية ميين تمديييد ، وهييذا مقصييودل ، فقييد تتب ييت مييا يمكيين أن يكييون مييدخال 
ني فوجدت من سبقني قد كفياني الماونية ، وتنياول عيدد مين البياحثين تياري  لحروف الم ا

الدراسات الم نيَّة بدذه الحروف ، وأشب وها درسا وتصنيفا من جدات عدييدة
، ولي  أجيد (1)

 .بالبحث حاجة لتكرار ما قيل وإعادة ما قرر 

س  ها األول كتييابُ مصييدرَ  كييانَ  تشييرفت الدراسيية وصيياحبدا بييأن   القييرآن )هللا المقييدَّ
 ، ومن ب ده قائمة واس ة من كتب التفسير حيوت أميات التفاسيير وأصيول  الم تميد( الكري 
، ول  تستغن الدراسة عن متاب ة التفاسير المحدثة والم اصرة ، محاولية اإلفيادة مين  عليدا

ويحقق فرهياتدا ، وب يدها كيان لكتيب  داعسى أن تجد في  ما يدعمفي إطارها  كل ما يق 
لغة ابتداًء بكتاب سيبوي  وم ج  ال يين وانتدياء بالكتيب الم اصيرة ألسياتذة النحيو النحو وال

ية عربيا وأجانيب ، ية و ال الميَّ تقريير مسيائل أثرهيا الكبيير فيي  واللغية فيي الجام يات ال ربيَّ
انت  ، فكياألطروحة وشكلت دواوين الش راء وشرو  الدواوين الجزء الثاني من  البحث ،

ولدا الرصينة ، ول  تستثن كتابيا يمكين  ي كتب األدب وأص ار ف  تس ى وراء شرو  األش
بنيت الدراسة على قاعدة عريهة جدا من المصادر القديمة . ندلت من  الوصول إلي  إ َّ و

 .والمراج  الحديثة مما سمح لدا بالوصول إلى نتائج طيِّبة ، وأرجو أن تكون مرهيَّة 

التكنولوجيَّة المتاحة أمامدا بشكل واس  وكبير وأفادت الدراسة من الوسائل ال لمية و
فيييي متاب ييية آخييير البحيييوث ( اإلنترنييييت)فقيييد اعتميييدت عليييى الشيييبكة ال الميييية للم لوميييات 

                                                 
يية: )ل ييلَّ أهيي  هييذه الدراسييات  - 1 ، نشييأة 151-5: رسييالة ماجسييتير(كتييب حييروف الم يياني حتييى القييرن الثييامن الدجييري ، دراسيية مندجيَّ

حيروف الم ياني فيي  ، 15-1:فيي ال ربيية ( ميا)،  81-5: ، تناوب حروف الجر في لغية القيرآن 89 -5: دراسة حروف الم اني
 . 22-1:التهمين بين حروف الجر ، 32-7:ب م ج  لسان ال ر
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والدراسييات والكتييب المنشييورة علييى صييفحات الشييبكة ومواق دييا المختلفيية فاسييتثمرتدا مييا 
ة أيهاً من عدد رير أمكندا ذلك ، محاولة أن تلحق بركب ال ل  الم اصر ، وأفادت الدراس

يية والبرمجيييات الحديثيية فييي المتاب يية والبحييث واإلحصيياء  قليييل ميين المكتبييات اإللكترونيَّ
ية  للبيانات التي اعتمدت عليدا ، وكان مجموع الكتب التيي حوتديا هيذا المكتبيات اإللكترونيَّ

 .أكثر من أرب ة آ ف كتاب من أه  الكتب والمصادر الرصينة في التراث ال ربي 

اً ، وليسيت بنيا و   يخفى على أحد ميا ميرَّ بنيا مين ظيروف قياهرة ، كيان أحالهيا مير 
المكتبيات ، وت يذر التواصيل بيين رليق حاجة لذكر تفاصيلدا ، وأقلُّ نتائجدا فقدان الكتيب و

 .الطالب والمشرف ، وتأخر ال مل عن أن ينجز في وقت  األصلي 

ي على إنجاز ال مل ، فما فتي  في خه ِّ تلك الص اب كان هناك من يسندني ويحثن 
يتياب ني وي يننيي عليى تجياوز  ( األسيتاذ اليدكتور ن مية رحيي  ال يزاوي  ) أستاذي المشيرف

المحن ، وكان مسيتوعبا لميا أحياط بنيا مين ظيروف ، ومتفدميا لحجي  الصي اب التيي ألميت 
، و   بالباحثين في هذه السنين ، وإني في مقا  الشكر والوفاء الييو  أعجيز عين إيفياء حقي 

تما  شيكره ، فاسيأل هللا لي  المثوبية ، وأن ينفي  لو  عبارات المد  ، تس فني كلمات الثناء 
 .ب  طالب ال ل  

وحييق  عليييَّ أن أشييكر للفيييف ميين األهييل واألخييوة واألصييدقاء فهييلد  علييى البحييث 
والباحث في إنجاز هذه الدراسة ، فأشيكره  شيكر م تيرٍف بفهيلد  مقيرٍّ بم يروفد  وعليى 

س هييا ء والييدي المكييرَّ  الييذي رعيياني صييغيرا ولطييف بييي كبيييرا ، ومييا زالييت أيادييي  رأ
الكريمة متواصلة في كيل وقيت ، وكيذا أشيكر زمالئيي فيي جام ية الكوفية الغيراء عليى ميا 
قدموه لي من مصادر ومراج  ، فهال عن النصح والمشياورة ، وتبيادل اليرأي ، وأعتيذر 

وأشكر لقسي  . ب هد  ، فيق  في نفس  ما   أرهى ن ت داد أسمائد  خشية أن أنسى ملد  
يي ة المييوقرة إقييرار الموهييوع اللغيية ال ربييية فييي كلييية التربييية جام يية بغييداد ولجنتيي  ال لميَّ

وتقويمدييا ، وكييذا أخييا بالشييكر  طروحييةاأل، وأشييكر للخبييراء ال لميييين قييراءة  تسييجيل و
 .جز  هللا الجمي  خيرا أساتيذ لجنة المناقشة التي ستتولى تقوي  ال مل وتسديده ، 

عليَّ ومكننيي  نَّ هللاُ  وإذا كان لبإنسان حق  أن يفخر بشيء ، فإني أفخر وأعتزُّ بأن مَ 
مكيامن جانبيا مين من إظدار ب ا ما تميز ب  القرآن الكري  فيي لغتي  الم جيزة ، وحيددت 

 .اإلعجاز اللغوي في الكتاب ال زيز 

أرصد الحقيائق وأقررهيا بحسيب ميا تيوافر حاولت في هذه الدراسة أن : ختاما أقول 
أمامي من م طيات علميَّة ، ودليلي في ذلك طلب الحقيقة ، فإن وفقيت وأصيبت منديا شييئا 

فبفهييل هللا وتوفيقيي  ، وإن كانييت هنيياك أخطيياء وهنييات فمرجيي  ذلييك  –وأحسييب ذلييك  –
 ي للحقيقة نيني سواء السبيل ويرشدعجزي ، وقلَّة حيلتي ، و أسأل هللا في كل وقت أن يدد

يي  ن يي  المييولى  ون يي         ، ويج لدييا نصييب عينيييَّ ، ويب ييدني عيين ال جييب والرييياء ، إنَّ

 .o النصير ، و

 رزاق عبد األمري مهدي
 النجف األشرف
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 م نى الحرف وموق   :المبحث األول 
 

 :م نى الحرف :  أوَّ 
 

بديا يرتت، وإذا ميا حاولنيا ( الحيرف)عشيرة م يان لغويية لي  ميا يربيو عليى ييونالم جم ذكر
 : ما يأتيمكن أن نسطرها على أ ،بحسب تطورها من حسي إلى م نوي 

ونقلي  عني   (1) ((.حيرف كيلِّ شييٍء طرفي  وشيفيره وحيده ( : )) ه 393ت) قال الجوهري
على ميا نتيأ  ، ويطلق أيها ، ومن هنا أطلق على أعلى الجبل المحدد حرفل  الم جماتأصحاب 
ه السييف   جانب  ، وحيرفُ  الندر   ل حرفا الجبل والسفينة جانباهما ، وحرفُ ي، وق في جنب   ،(2)حيدُّ
 . (3)الماء أيها مسيلُ  والحرفُ 

يي الحييرفُ  ويطلييقُ  لبة النجيبيية الماهييية ، تشييبيدا لدييا بحييرف الجبييل فييي  علييى الناقيية الصُّ
لية التيي ودزمقيل إند  كانوا يرييدون بي  الناقية الدة ، وبحد السيف في المهاء ، والبة والشِّ  الصَّ 

أنهيتدا األسيفار، وشييبدت فيي هزالديا بييالحرف مين حييروف الم جي  وهيو األلييف ليدقتدا ، ونقييل 
ها  ،(4)الجيييوهري أن األصيييم ي كيييان يييير  هيييذا  ابييين وبديييذا تكيييون مييين األهيييداد كميييا عيييدَّ

ل القصيير حيرفل ، ويقيال حيرفل مين األهيداد ، يقيال للرجي: )) ، إذ يقيول (هي 328ت)األنباري  
 .(5).(( ة الصغيرة حرفل ولل ظيمة حرفل يقال للناق :للناقة ال ظيمة حرفل وقال ب ا البصريين

وريرهما ، ل  يرتهيوا إطيالق وصيف ( ه 711ت )وابن منظور (ه 171ت)لكن الخليل 
 :  (2)(ه 117ت)ةمَّ ، واحتجوا بقول ذي الرُّ  لةودزمالحرف على الناقة ال

 (ويلالط)  

ــنادٌ   ــرفٌ  ِــــــ ــةس حَــــــ ــل  ا        جُمالِيَــــــ  يَشُــــــ
 

ــا ُ  َــــــ وَ ُ     ـــ ــفٌ أاخلاطو اراطــــــوه رَيـ   وَظيــــ
 

ناقة حرفل أي مدزولة كحرف كتابة لدقتدا ، ولو كان م نيى : هذا نقا على من قال ))ف 
 أشيي ارَ  وقييد تتب ييتُ .  (7) ((.الحييرف مدييزو  ليي  يصييفدا بأندييا جمالييية سييناد ، و  وظيفدييا ريييان 

شرة  الث عي   ثي ذليك فيي أش ارهي وقيد تكيرر( حيرف)ليين ، فوجدتد  يصفون الناقة بأنديا الجاه
ة المخهيرمون نيياقد  بديذا الوصيف بالمقيدار نفسي  ، وكيان األعي  األرليب  وصيف ، وكذلك مرَّ

مة المكتنزة اللح  الشديدة البأس ، وكانوا يردفون  مند  يريدون بدذا الوصف الناقة النجيبة المكرَّ
 ، بيازلل  ، ، أهانوا لديا األميوال ، ميذكرةل  عزيزةل : ) أوصاف تايد هذا الم نى مثل بوصف هذا ال

 . (8) (.بين يديدا التبن منثور 

                                                 
 . 1342\4(:حرف ) مادة : تاج اللغة وصحا  ال ربية    - 1
  ،                                                      42-41\9:لسيان ال يرب 1342\4:، تاج اللغية وصيحا  ال ربيية211 -211\3:ال ين:في( حرف)لمزيد من التفصيل ينظر مادة   - 2

 . 28 – 27\2: ، تاج ال روس  491\1:، مجم  البحرين  122\3:القاموس المحيط 
 .122\3: القاموس المحيط : ظ  - 3
 .41\9: ، لسان ال رب  1342\4: تاج اللغة وصحا  ال ربية : ظ  - 4
 . 211: األهداد  - 5
ة - 2 مَّ ، كتيب حيروف الم ياني حتيى القيرن  41\9:سيان ال يرب، ل211\3: ال يين:في( حرف)، وينظر م   مادة 471\1:ديوان ذي الرُّ

 . 5: الثامن الدجري 
 . 41\9: لسان ال رب : ، وينظر م    211\3ال ين  - 7
اعتمييدت فييي متاب يية أشيي ار جمييي  الشيي راء وإحصييائدا علييى اإلصييدار الثالييث ميين برنييامج الموسييوعة الشيي رية ، وهييي موسييوعة  - 8

( 2311)، وتحتيوي عليى أشي ار (  2113)سينة ( أبو ظبي  -المجم  الثقافي)ل ربية المتحدة إلكترونية صادرة عن دولة اإلمارات ا
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لهييي م ييان حسيييَّة ( حييرف)مييا سييبق ميين الم يياني للفظيية  ييية ، أمييا المسييتو  الثيياني ميين أوَّ
من أمره أي ناحية ما نقل من إن حرف الشيء ناحيت  ووجدت  ، وفالن على حرٍف فدو الم اني 

: وفي التنزيل... وإ َّ مال إلى ريرها ،  من  كأن  ينتظر ويتوق  ، فإن رأ  من ناحيت  ما يجب ،

أي إذا ل  ير ما يجب انقلب على وجد  ، قيل  ،(11من اآلية: الحج){يَعْبُدُ اللَّبَ  َلان حَرْفٍ وَمِنَ النَّاسه مَنْ}

اء دون الهرَّ  ، (2)((. أي عليى شيكٍ  عليى حيرفٍ : ))، وقال الزجاج  (1) اءهو أن ي بده على السرَّ
نتقالة من الم ياني اهنا  في القرآن الكري  في رير هذا الموه  ، ونالحظ (حرف)ول  ترد لفظة 

الجدية ، اليذي قيد يكيون ميأخوذا مين الحيال الواحيد ، أو الشيك  الحسيَّة إلى م نًى م نيوي ، وهيو
 . والناحية

يقيرأ هيذا : ، فيقيال  عليى أكثير مين وجي  فيي القيرآن حيرفل تقيرأ ومن هنيا قييل لكيل كلمية 

فيي   النبيي عين ، وعليى هيذا الم نيى ميا ييرو (3)الحرف في حرف ابن مس ود أي في قراءت 
شأن نزول القرآن على سب ة  أحرفٍ 
مين الم نيى السيابق وهيو  اً وقد يكون هذا الم نى مستفاد ،(4)

 .الجدة والوج  والناحية 

مين حيروف التدجيي الثمانيية وال شيرين ، سيمي بيالحرف  واحيدل )) ف هيو وب د فإن الحير
وربميا ( :))هي 1185ت )، وأهياف الشيي  الطريحيي (5) ((. والجانيبُ  الذي هو األصل الطيرفُ 

ي نيي  (2)((.األذا  واإلقامـة سسـة وث ثـو  حرفـا       : ))للكال  التا  ومن  ، الحديث (  أي الحرف )جاء 

 . (7)((.فصالً 

وقد تكون هنالك م ان أخر  نجدها منثورة  ،( حرف)ني اللغوية لكلمة اه أه  الم ل ل هذ
( حيرف)أميا الم ياني ا صيطالحية لكلمية  .في كتب اللغة ومصادرها ن را عنديا لالختصيار 

يي لييأن الم نييى الحسييي األ نَ  فسيينبيندا فييي المبحييث اآلتييي ، وممييا سييبق تبيَّ ي كييان طييرف األشييياء وَّ
لونداياتدا ، و ثي  أطليق عليى الناقية القويية  ما لوحظ ذلك كان طرف الجبل وأجزااه الناتئية ، أوَّ

ب يد  تشبيدا لدا بحرف الجبل ، ث  اسيت ملت فيي حيرف السييف وحيرف الندير وحيرف السيفينة ،
وب يدها دلَّ عليى  ،والشيك ذلك است ملت م نوييا للد لية عليى الجدية والوجي  والناحيية والجانيب 

 .وهي حروف الم ج  ، ودلَّ كذلك على حروف التدجي  اء ،القراءة الم ينة للقرَّ 

 
 
 
 

                                                                                                                                            
، وتمتاز هذه الموسوعة بالدقية والشيمول والرصيانة فيي ال ميل ، وأشيرف عليديا ( 1953)شاعرا من عصر ما قبل اإلسال  إلى سنة

 www.cultural.org.ar: بكة ال الميية للم لومياتجم  من أسياتيذ ال ربيية فيي اليوطن ال ربيي،ويمكن مراج ية ميوق د  عليى الشي
والحيارث بين حليزة ، النابغية  األفيوه األودي ،: شياعرا، ميند  (312)وقد است مل هذا الوصف ثالثة عشر شاعرا جاهلييا مين أصيل 
 .، وعبيد بن األبرا ، وعلقمة الفحل ، وريره   ، وطرفة الذبياني ، وامرا القيس السكوني ، بشر بن أبي خاز  ، وزهير

 .42\9: لسان ال رب : ظ - 1
 .نفس    - 2
 . 41\9: لسان ال رب : ، وينظر م    211\3ال ين : ظ  - 3
 .21-19\9:لباري شر  صحيح البخاري، فتح ا99\2:، صحيح مسل  بشر  النووي34،43\1:مسند أحمد  :ظ  - 4
 . 27\2: تاج ال روس  - 5

، ا ستبصيار  312\3: الكيافي : ، وهيو ميروي بطيرق صيحيحة م تبيرة ، ينظير بشيأن   هذا الحديث يرو  عن أبي ج فر الباقر - 2

 . 111\81:، بحار األنوار  59\2:، تدذيب األحكا   315\1:
 . 491\1: مجم  البحرين  - 7

http://www.cultural.org.ar/
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ًً ثاني ً  . أقسا  الكال  ال ربي عند علماء اللغة القدماء والمحدثين:  ا

 
 .أقسام الكلم عند القدماء  -0
 

أن الكييال  علييى ومشيياربد   اتجاهيياتد علييى اخييتالف  القييدماءيكيياد يطبييق علميياء ال ربييية 
مييا تناقلتيي  م، مسييتلدمين ذلييك ( ا سيي  والف ييل والحييرف ) ا  هييي ال ربييي ينقسيي  علييى ثالثيية أقسيي

ونييورد أمثليية ميين . (هيي 41ت) الروايييات بييأن مبييدع هييذا التقسييي  اإلمييا  علييي بيين أبييي طالييب 

، بيل نقيل ب هيد  إجمياع علمياء  ذليكالثالثية وت لييلد  األنيواع حصر القسيمة بديذه  على أقوالد 
  :على ذلك  النحو

 

   وحرفل  وف لل  اس ل : فالكل  ( : )) باب عل  ما الكل  من ال ربية )في ( ه 181ت)قال سيبوي 
 .( 1)...((ليس باس  و  ف ل  لم نىً  جاءَ 

  يكيون  أن أن الكال  سواء أكان عربيا أ  أعجمييا   يخليوا مين( ه 282ت)بل صر  المبرد
اسي ل وف ييلل وحيرفل جيياء لم نيى:ثالثية أقسييا  

علييى  الحكي    ، وفييي كيال  المبييرد هيذا ت مييي ُ  (2)
ى لغية ال يرب  رة علي وليسيت مقتصي ة عامية ، فكانت نظرتي  لغويي ، الكال  اإلنساني عموما

ة ،  . وفي  إشارة لطيفة إلى عالمية التفكير عند علماء ال رب األوائل خاصَّ

   اجيونقل أبو القاس : قيائال ( باب أقسا  الكل  )إجماع النحاة على ذلك في ( ه 337ت) الزجَّ
ل ما نذكر من ذلك إجماع النحويين على أن الكال  اس  وف ل وحيرف ، وحقيق القيول فأوَّ )) 

فالزجياج ي تميد  (3)((.بذلك وسطره في كتاب  سيبوي  ، والناس ب ده رير منكرين عليي  ذليك 
في قول  باإلجماع على تسال  الناس من ال لماء من ب د سيبوي  إلى عصره على هذه القسمة 

يةل  ، ثي  إني  ي ليلُ ، فد  مقرُّ  وعد  إنكاره  إياها  سيببَ  ون لدا ، واإلقيراُر وعيدُ  اإلنكيار  ُحجَّ

إنما ج ل الكيال  لي بير بي   فنحن ن ل  أن هللا :)) انحصار هذه القسمة بتلك األقسا  قائالً 

ا هجس في نفوسد  وخاطب ب  ب هد  ب هاً بما في همائره  بما   يوقف علي   ال باد عمَّ
ييب ، والمخَبيير عنيي  والمخبيير بيي  أجسييا ل ...  بإشييارة و  رمييز فيبييين أن المخاَطييب والمخاط 

أو ما ي توره م نى يدخلي  تحيت هيذا القسي  مين ، في ال بارة عندا أسمااها  وبنتوأعراال 
أمر أو نديٍ أو نداٍء أو ن ٍت أو ما أشب  ذلك مما تختا ب  األسماء ، ألن األمر والندي إنما 

هيو ريير المخب ير والمخَبير عني  ، وهميا  نعن المسيمى ، فيالخبر إذ يق ان على ا س  النائب
وهييو  -داخييالن تحييت قسيي  ا سيي  ، والخبيير هييو الف ييل ، ومييا اشييتق منيي  ، أو تهييمن م نيياه 

ولين يوجيد إليى م نيى رابي   ، و بيدَّ مين ربياط بيندميا وهيو الحيرف –الحديث الذي ذكرناه 
، (4)...((الكل  اس ل وف لل وحرفل : قول سيبوي   ، فيكون للكال  قس ل راب ل ، وهذا م نى سبيل
ًة  أخر  (4)...(( وهي أن  ير  إن المدعي أن للكال  قسما راب ا أو أكثر : ، ث  إن  يورد حجَّ

أو شاك  وليس متيقنياً وإ َّ لجياء بالقسي  الرابي  مين خيالل اسيتقراء كيال   نل خمِّ أكثر إنما هو مُ 
 .( 5)ولسنا بتاركي اليقين إلى الشك ن مندا ،ال رب أجم  ، وأما األقسا  الثالثة فنحن متيقنو

 

                                                 
 . 12\1: الكتاب  - 1
 . 3\1: المقتهب : ظ  - 2
 . 41: علل النحو  اإليها  في - 3
 .42:نفس    - 4
 . 43نفس  : ظ  - 5
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يياجييالحييظ فييي ت ليييل   إلييى أوَّ سيي ة األفييق ودقيية المالحظيية ، إذ نظيير ( هيي 337ت) الزجَّ
ن تليك األفكيار   تنقيل بطيرق أوظيفة اللغة ودورها في نقل األفكار وإيصالدا إليى اآلخيرين ، و

 ، بدذا يكون ستيفن أولمان مخالفيا للزجياجيالتواصل األخر  ، التي ت تمد الرمز أو اإليماء ، و
إذ ير  أن الكلمات تادي وظائفدا بالطريقة نفسدا التي تتب دا الرموز وال الميات األخير  ريير 

اجي، ف(1)استخدامدا أصواتاً واهحة الم ال    اأن خاصتدا المميزة لد الكلميات لديا  ير  أنَّ  الزجَّ
نقيل ميا يدجيس فيي  عليىأخير  ، وتمتليك قيدرة أوسي   قابلية تفوق األنظمة الرمزية و اإلشارية
اجي وقد حلل. النفوس والهمائر من مواقف وحا ت  ، فوجد أندا  عملية التخاطب اللغوي الزجَّ

الكلميات تنيوب عين تليك  نَّ أو متمثلة باألجسا  والحيا ت ،( أعراا) و( جواهر) تحتوي على 
ي وب يد ذليك نيراه ي تمييد . ييربط أطيراف القهييية    بييدَّ مين رابيط  الجيواهر و األعيراا ، ثي  إنَّ

 يظدييره ميين كييال  ال ييرب ب ييد أن   الحييس ا سييتقرائي ، فيطالييب ميين يييدعي وجييود قسيي  رابيي  أن  
الكيال  ريير ال ربيي  يستوعب  بحثاً واستقراًء ، وفي الوقت نفس  فدو يايد المبرد حينما ي تقيد أنَّ 

 .(2)  مشاب  لمكونات كالمد  ودواف الغرا من   ينقس  على هذه األقسا  أيها ، ألنَّ 
 

  اسيي  وف ييل :   ثالثيية أقسييا  الكييال علييى أنَّ   ليي إجميياع أهييل ال( هيي 395ت)ذكيير ابيين فييارس
 .( 3)وحرف

  رييير   سييبب انحصييار هييذه القسييمة بثالثيية أقسييا   ( هيي 539ت)وعلييل أبييو البركييات ال لييوي
الكيال  لميا كيان  إنَّ ))  :فيي اللمي  قيائالً ( هي 392ت)وذلك من خالل شرح  لكال  ابن جنيي 

موهوعا على الفائدة كما ذكرنا ، وكان ا س  م  ا س  يأتلف فيكون مندما كال ل مفييدل نحيو 
، والف ل يأتلف مي  ا سي  فيكيون مندميا كيال  مفييد نحيو ( ، وعمرو منطلقل  كري ل  زيدل  )قولنا
ال ب هي  بيب ا يصيح اتصي ، وكان في الجمل ميا  ( خرج بكرل ، وهرب عبد هللا  )قولنا
فالبيياء وصييلت  ،( مييررت بزيييدٍ )وا بييالحروف لتييربط بييين الجملتييين ، وذلييك نحييو قولنييا اجييا

، فلي  يحتياجوا  ، ولو ها لما صحَّ الكال  فكملت الفائدة با س  والف ل والحرف المرور بزيد
 .( 4). (( ، ول  يقتصروا على اثنين  إلى راب 

 

ياجيبت لييل  (هي 539ت)ا ت ليل ال لوي وازنَّ  إذاو ت لييل ال ليوي  ناجيدو( هي 337ت) الزجَّ
،  بيب االحرف في ربط ب ا أجزاء الكال  أثر يلحظ في   يسيرإذ هو ت ليل  أقلُّ عمقا فلسفيا ،

 .  فدو رابط من الروابط التي بدا ُتنشأ الجمل 
 

  ثية فيقيول فيي ت لييل انحصيار الكلي  بثال( هي 577ت)األنبياري  عبد اليرحمنأبو البركات أما
ا وجيدنا هيذه األقسيا  الثالثية ي بير بديا عين جميي  ميا يخطير بالبيال ويتيوه  فيي إنَّ :)) أنواع 

الخيال ، ولو كان هدنا قس ل راب ل لبقي في النفس شيء   يمكن الت بير عن  ، أ  تر  أن  لو 
فلما    يمكن الت بير عن  بإزاء ما سقط ، سقط آخر هذه األقسا  الثالثة لبقي في النفس شيءل 

ول ل  ، (5)...((بدذه األقسا  عن جمي  األشياء دلَّ على أن  ليس إ َّ هذه األقسا  الثالثة  رَ بِّ عُ 
رتبية وأقيلُّ درجية مين ت لييل ال ليوي ، ويمكين أن نصيف  بأني  ت لييل  رسيول ل هذا الت ليل أ

اجيمثل  –وجداني يستش ر ما في النفس ، و  ي تمد  للغية على النظر إليى وظيفية ا – الزجَّ
 . ومكوناتدا وطرق ارتباط ب هدا بب ا 

  ُّإنميا علي  كيون الكلي  ثالثياً فقيط مين :)) كالمي  قيائالً  ئيبتد( ه 212ت)أبو البقاء  وال كبري
 ، م نيى يخبير بي : الكل  وه  للت بيير عين الم ياني ، والم ياني ثالثية  أنَّ : وجدين أحدهما 

                                                 
 . 31: دور الكلمة في اللغة : ظ  - 1
 . 45 - 44: اإليها  في علل النحو : ظ  - 2
 . 82: الصاحبي في فق  اللغة : ظ  - 3
 . 4( : اللم   بن جني ) البيان في شر   - 4
 . 28: أسرار ال ربية  - 5
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أند   :الثاني  . انت ال بارات عندا كذلكوم نى يربط أحدهما باآلخر، فك ، وم نى يخبر عن 
وجدوا هذه األقسا  ت بر عن كل م نى يخطر في النفس ، ولو كان هناك قس  آخر ل  يوقيف 

في ت ليلي  هيذا اليدليلين  وقد جم  ال كبريُّ  ،( 1). (( علي  لكان ل  م نى   يمكن الت بير عن  
 . الوظيفي وا ستقرائي الوجداني 

   اجيفي شرح  كال  ( ه 521ت) ويقول البطليوسي أما تقسييم  الكلي  ( : )) ه 337ت) الزجَّ
 . (2) ...((ثالثة أقسا  فصحيح   اعتراا في  لم ترا 

  تدل على م نى في  ألندا إما أن  :))أندا منحصرة بدذه األقسا  ( ه 242ت)وير  ابن الحاجب
لنفسدا أو   ،الثاني الحرف ، واأل زمنية الثالثية أو  ، الثياني ا سي  ، يقترن بأحد األ إما أن   وَّ

لواأل فدذه قسيمة دائيرة بيين النفيي :)) في شرح  مايداً ( ه 288ت)، وقال الرهي((.الف ل  وَّ
فتكون حاصرةل ، أي   يمكن الزيادة فيدا و  النقصيان ، فتبيين بيدليل الحصير حيدُّ  واإلثبات ،

وفصل  والمركب من الجنس والفصل هو كل واحد من األقسا  ، ألن  ذكر في  جنس كلِّ واحٍد 
والب ييد الفلسييفي فييي كييال  ابيين الحاجييب والرهييي بيياٍد ، فقييد حييوت عباراتدمييا ،  ( 3)(( .الحييدُّ 

 .التقسي  والت ريف في عبارة مهغوطة تستوجب الشر  والتفسير 

  (4)فقد قال( ه 272ت)وأما ابن مالك : 
 (الرجز)  

ــتاقِ        ــدٌ كا ـــــــ ــمس مُفِيـــــــ ــا لافـــــــ      ك َمُنَـــــــ
 

 وا ــــــ ٌ وفِعــــــلس ثــــــ َّ حَــــــرفٌ ال الِـــــــ      
   

ف الكلمة   .(5) ((.اس ل وف لل وحرفل : وهي :)) وقال في موه  آخر ب د أن عرَّ

   وهيي عليى ثالثية أقسيا  ...الكل  اس  جينس واحيده كلمية :))في شرح  ( ه 282ت)وقال ابن :
الثياني الحيرف ، ، أو   تكيون ركنيا لبإسيناد  يصيح أن   ألن الكلمة إميا أن  ؛ اس  وف ل وحرف 

لواأل لالثيياني الف ييل واألأو   ، يسييند إلييي   يصييح أن   إمييا أن   وَّ ا سيي  ، وقييد ظديير ميين هييذا  وَّ
وواهيح أني  ي تميد طريقية ابين الحاجيب نفسيدا القائمية  (2) ((.انحصار الكلمة في ثالثة أقسيا  

ة نفسييدا ابيين عقيييل وكييذلك اعتمييد الطريقيي. علييى النفييي واإلثبييات لحصيير األقسييا  وتحديييدها 
 . (7)حينما علل انحصار األقسا  ( ه 729ت)

  جيينس تحتيي  هييذه الكلميية ))  نَّ إ: باإلجميياع قييائال ( هيي 721ت)ويصيير  ابيين هشييا  األنصيياري
، (8).((  ريير أجمي  عليى ذليك مين ي تيد بقولي   [أي ا س  والف ل والحيرف ] األنواع الثالثة 

فإن علماء هذا الفن تتب وا  ، في هذه الثالثة ا ستقراءُ والدليل على انحصار أنواعدا :))ويقول 
 . (9) ((. َّ نوعل راب ل ل ثروا على شيٍء من ، ولو كان ثَ  كال  ال رب فل  يجدوا إ َّ ثالثة أنواعٍ 

 
ننيا   ن يد  مين يقيول بوجيود قسي  رابي  إكلَّي   القدماءوم  هذا اإلطباق من علماء ال ربية 

لكن قو ً مثل هذا   يهر باإلجماع كميا صيرَّ   .وهو أسماء األف ال ،  (11)(الخالفة)أطلق علي  
والمتنياثرة فيي  ، فإندا   ت د  أن تكون رأياً كاآلراء النحويية المفيردة ال اربية)) بذلك ابن هشا  

 . (11) ((.كتب النحو 

                                                 
 . 43 \1: واإلعراباللباب في علل البناء  - 1
 . 59:الحلل في إصال  الخلل من كتاب الجمل  - 2
 . 31 \1: شر  الرهي على الكافية  - 3
 .12 \ 1: ،  أوهح المسالك إلى ألفية ابن مالك 13 \1: شر  ابن عقيل  :، وينظر م    3: شر  ألفية ابن مالك  - 4
 .3: تسديل الفوائد وتكميل المقاصد  - 5
 .12 \ 1: أوهح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ، وينظر م    3: ابن مالك  شر  ألفية - 2
 . 14 – 13 \1: شر  ابن عقيل : ظ  - 7
 . 12 \1:أوهح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ، وينظر م    17: شر  شذور الذهب  - 8
 . 12:شر  قطر الند  وبل الصد   - 9
، 311\1:، بغييية الوعيياة 115\2، 4\1:هميي  الدواميي  : ، ينظيير( مجدييول الوفيياة)حييوي ذهييب إلييى هييذا القييول أحمييد بيين صييابر الن - 11

 . 192\3:، حاشية الصبان  71\3:األشباه والنظائر
 . 11: حروف الم اني في م ج  لسان ال رب  - 11
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مندميا  لوَّ ينظر األ دليلين رئيسين ، على اعتمد النحاة في استد لد  على انحصار األقسا 
، وكيفيية تركييب ب يا الكلي  مي  ب يا ، وهيذا  إلى وظيفية اللغية ومدمتديا ، وطبي ية مكوناتديا

اليذي قيال  ، واآلخر هو الذي سميناه الدليل الوجيداني ،نظرٍ   دُ تفسير لغوي في  عمقل ووجاهةل وبُ 
وألوجيد  ال ،ب  ب هد  من أن لو كان هنالك قس  راب  لُ ل َ  من خالل ا ستقراء أو وقائ  األحيو

 .عد  ذكره م  بقية األقسا  خلالً في الت بير عن الم اني 
 
فيي مجيال تقسيي  الكلي  فميند  مين راعيى األسيس )) إن النحاة قد اختلفوا  :  خرأُ  بارة وب

أو مييا ي بيير عنيي  النحيياة المحييدثون  ، الشييكلية فييي التقسييي  ، ومييند  ميين راعييى األسييس الوظيفييية
إن تصيافقد  عليى انحصيار : أقيول  . (1)((.مين جمي  بيين هيذه وتليك وميند  ، بالم اني الوظيفية

لوهو إن  القسمة بتلك األقسا  الثالثة كان ل  سند متين ، صر  ب  ب هد  ، وأرفل  آخرون ،  أوَّ

، وذليك فيي الروايية  (2)(هي 41ت) من تنقل عن  هذه القسمة الجام ة هو أميير الميامنين عليي 
في تخطيط أسس عل  النحو ، حينما دار الكال  بين  وبين أبي األسود الرئيس  أثرهالتي تشير إلى 

ياجيوقد صيرَّ  ( ه 29ت) الدالي  وقيد روي لنيا أن : )) بديذا اليدليل قيائالً ( هي 337ت) الزجَّ
ل اس ل  : الكال ُ ) :من قال ذلك أمير المامنين علي بن أبي طالب صلوات هللا علي  ، أعني قول  أوَّ

، لقييد كانييت هييذه الرواييية (4)(هيي 911ت)، وصيير  بدييذا أيهيياً السيييوطي (3)(( .(وف ييلل وحييرفل 
حاجزاً عالياً دون اعتراا األوائل على هذه القسمة والخروج عليديا ، وإ َّ فالنحياة لي  يتسيالموا 

  .على شيٍء مثل تسالمد  على التقسي  الثالثي للكل  
 

 :تعريف الحرف عند القدماء  -5
 
ه وت ريفيي    أقييول  القييدماءميياء ال ربييية كييان الحييرف عنييد عل إذا ثالييث ثالثيية ، فمييا حييدُّ

نية الحيديث وا ستقصياء والمناقشية وإذ كفانيا ما عن ذكر حيدود األنيواع الثالثية ، هناعرا أس
رالبية أقيوال النحياة تيدور ))نَّ إ:  أقول، ول ل ما يناسب المقا  أن (5)فاهل الساقي في كتاب  القيِّ 

ًً  ، ن الحرف كلمةل تدلُّ على م نى في ريرهياأهو في فلك واحد تقريباً  دورهيا اليوظيفي    وإَن
 : وسنذكر نماذج من أقوالد  استشدادا   استي اباً   ، (2)((.يت د  ذلك 

   اسيي ل وف ييلل وحييرفل جيياَء لم نييًى ليييَس باسييٍ  و  ف ييٍل ،: فييالكل  (:)) هيي 181ت)قييال سيييبوي 
ف ُل فأمثلةل أُخذت من لفظ أحداث  األسماء  ، وبنيت  لما وأما ال رجلل وفرسل وحائطل ،: فا سُ  

وأما ميا جياَء لم نيًى ولييَس باسيٍ  و  ، ...،مهى ولما يكون ول  يق  وما هو كائنل ل  ينقط   
 .( 7).((ا ث َّ ، وسوَف ، و واو القس  ، و   اإلهافة ، ونحوه :ف ٍل فنحوُ 

  فيي تحدييد الحيرف قيائالً ( هي 215ت) قوَل األخفير األوسيط( ه 521ت)ونقل البطليوسي : 
والحييييرف مييييا   يحسيييين ليييي  الف ييييل و  الصييييفة و  التثنييييية و  الجميييي  وليييي  يجييييز أن ))

                                                 
 . 35: أقسا  الكال  ال ربي من حيث الشكل والوظيفة  - 1
: ، إرشيياد األريييب إلييى م رفيية األديييب  535\2(: ترجميية ظييال  بيين عمييرو: )ألعيييان وفيييات ا: لبإطييالع علييى هييذه الرواييية ينظيير  - 2

 . 213: ، ا قترا   34: ، سبب وه  عل  ال ربية  5\272(: ترجمة علي بن أبي طالب)

 . 213 :ا قترا  : ، وينظر م    43 - 42: اإليها  في علل النحو  - 3
 .43،  34 – 33: سبب وه  عل  ال ربية : ظ  - 4
 . 91 -11: أقسا  الكال  ال ربي من حيث الشكل والوظيفة : ظ  - 5
 .72: نفس   - 2
 .12 \1الكتاب  - 7
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ل  ،(1)((ينصييرف ألن الف ييل يييدخل تحييت هييذا التحديييد ، وميين )) واعتييرا علييي  بأنيي  خطييأ
 .(  2) (( .األف ال أيهاً ما  ينصرف

  رف ميا كيان وصيالً لف يٍل إليى اسيٍ  أو عطفياً أو والحي:)) قول   (ه 282ت)المبرد وُنق َل عن
علي  بأن من الحروف ما ييأتي  ، واعترا البطليوسيُّ (3)((.تحدث ب  أو كان عامالُ متاب اً ل

لم نى ا ستفدا  ، أو ا ستثناء ، أو لم نى النفي أو القس  أو التمني أو الندي ، فدذه   يكون 
 . (4) ((.الحرف فيدا وصلة لف ٍل 

  َّاج  وحد ميا  يجيوز أن يخبير عنديا و  يجيوز أن :)) الحيروف بأنديا ( هي 312ت)ابين السيرَّ
اج ماهييية الحييرف ووظيفتيي  ، وليي  يبيييِّن( 5) ((.تكييون خبييراً  واكتفييى باإلشييارة إلييى  ابيين السييرَّ

 .عالمات  التي بدا ي رف 

  اجيول  يبت د ا دلَّ الحيرف مي:)) حينميا قيال ( هي 181ت)عن حد سييبوي  ( ه 337ت) الزجَّ
ن  و إلى وث َّ وما أشب :على م نى في ريره ، نحو  . (2)((. ذلك  م 

 د جم  من النحاة ت ريف سييبوي  بصيورة أو أخير  ، ف ياسوقد ردَّ  :يقيول ( هي 338ت) النحَّ
 .(7)((.الحرف ما دلَّ على م نى في ريره ، وخال من دليل ا س  والف ل ))

  ( 8)...((جاء لم نى ليس باسٍ  و  ف ٍل ما :)) يقول ( ه 377ت)وأبو علي الفارسي. 

  اني الحرف كلمة   تدلُّ على م نى إ َّ م  ريرها مما م ناها في ( :)) ه 388ت)وقال الرمَّ
 .(9)((. ريرها

  ما لي  تحسين فيي  عالمية مين عالميات األسيماء :)) عن الحرف (ه 392ت)ويقول ابن جني
، وعلَّيق شيارحا هيذا الكيال  أبيو  (11) ...((ره و  عالمات األف ال ، وإنما جاء لم نى في ري

ل  يبق  إعل  إن  لما ب يَّن عالمة ا س  وعالمة الف ل ،:)) فقال  (ه 539ت)البركات ال لوي 
ما  يحسن في  عالمات األسماء و  عالمات األف ال فدو حيرفل ، فديذا : رير الحرف فقال 

فديذا  والحرف ما جياء لم نيى فيي رييره ،: قال ث َّ  ليس بحدٍّ ، وإنما هو على سبيل الت لي  ،
 .(11)...(( حد  ألن الحروف م انيدا في ريرها 

  إني  الحيرف عين حيدَّ سييبوي  للحيرف حينميا قيال ( هي 395ت)وكذلك ارتهيى ابين فيارس: 
 .(12) ((.م نى ليس في اسٍ  و  ف ٍل  الذي يفيد))

  ُّف  الزمخشري ، ومين ثي َّ لي  ينفيك مين  ى في رييرهما دلَّ على م ن)) بأن  ( ه 538ت) وعرَّ
هيذا الت ريييف مين خيالل شييرح  ( هي 243ت)، وأيي َّد ابين ي ييير (13)((.اسيٍ  أو ف يٍل يصييحب 

                                                 
 . 75: الحلل في إصال  الخلل من كتاب الجمل  - 1
 .72: نفس   - 2
 . 72 :الحلل في إصال  الخلل من كتاب الجمل - 3
 .المصدر نفس   - 4
 .43، 39: األصول في النحو  - 5
 . 54: ، اإليها  في علل النحو  17: لجمل ا - 2
 . 14: التفاحة في النحو  - 7
 . 8\1: اإليها  ال هدي  - 8
 . 27: رسالتان في اللغة  - 9
 . 7:اللم  في ال ربية  - 11
 . 5( : اللم   بن جني) البيان في شر   - 11
 . 82:الصاحبي في فق  اللغة  - 12
ل في صن ة اإلعراب  - 13  . 379:المفصَّ



 - 18 - 

ل ل  المطوَّ
ومن ث َّ لي  ينفيك مين )على الت ريف  ة التي زادها الزمخشريُّ زيادن الأويبدو  .(1)

  بديا الحييرف بيين ركنييي كانييت إدراكيا منيي  ل مليية الييربط التيي يقييو ، (اسيٍ  أو ف ييٍل يصيحب 
 .(2) (الت ليق ) الجملة وهو ما يسمي  المحدثون 

   رف  إلييى سييبب تسييمية الحيي( هيي 577ت) ري ااألنبييشييير يوفهييالً عيين إيييراد الت ريييف نفسيي
ألن الحيرف فيي اللغية هيو الطيرف ، ومني  يقيال حيرف الجبيل أي طرفي  فسيمي ))  :فيقول 

ه   قيل ما جاء لم نى في ريره فإن قيل ف حرفاً ألن  يأتي في طرف الكال  ،  . (3) ((.ما حدُّ

  ُّق ال كبري ميا جياء )و ( ما دلَّ عليى م نيى فيي رييره )بين قولنا ( ه 212ت)أبو البقاء ويفرِّ
ل دُّ األويَ  ،( لم نى في ريره ألن الحيدود الحقيقيية دالَّيةل عليى ذات المحيدود بديا ، )) حَّ صيأ وَّ

ولكن  أهياف  ،(4) (( . لتي ألجلدا جاء ، وعلَّة الشيء ريرهفقولنا ما جاء لم نى بيان ال لَّة ا
إلى آخر الت ريف لتكون قيداً يمن  ما يدل على م نى في نفس  ويدل على م نيى ( فقط)كلمة 

ن د لتديا عليى م نيى فيي ريرهميا مين جدية تهيمندا أوذليك ( أيين وكييف ) في ريره مثيل 
 .( 5)م نى الحرف وذلك عارا فيدما 

 اجيطليوسي على ت ريف وي ترا  الب ( ما دلَّ على م نيى فيي رييره ) للحرف بأن    الزجَّ
هذا الحيد ريير صيحيح عنيد متأملي  حتيى يهياف فيي  ولي  يكين أحيد جزئيي الجملية :)) قائالً 

لمييا جيياء فييي عبييارة سيييبوي  الييذي  يا، وبدييذه اإلهييافة يكييون الت ريييف مسيياو (2) ((.المفيييدة 
، فإهافة القيد اليذي وهي   البطليوسيي  (7) ((.في  ألحٍد    مط ن)) يصف  البطليوسي بأن  

ن  من إخراج أدوات ا ستفدا  والشرط والموصو ت من قس  الحروف ، وإبقائدا تحيت  يمكِّ
 . (8)قس  األسماء 

 دل على م نيى فيي يالحرف لفظة  )) :الت ريف نفس  إذ يقول( ه 229ت)وذكر ابن عصفور
 . (9) ((.  في نفس  ريره 

  ف ابن مالك الحرف واكتفى بالقول  ول ، فلي   ...((سيواهما الحيرف كديل وفيي ولي  :)) ي رِّ
ف الحرف وإنما قال هو ما سو  ا س  والف ل ، وذلك  نحصار الكلمة في هذه األنواع  ي رِّ

فلما كان قد بيَّن ا س  والف ل ، فغيرهما الحرف  .الثالثة 
(11). 

  ان أكثيير ميين ريييره فدميياً لم نييى الحييرف وأكثيير كيي( هيي 288ت)ول ييل الرهييي األسييترآبادي
كلمية دليت عليى )) :، اليذي يقيول عني  بأني  (11)تشخيصاً للفروق بين ا س  والف ل والحيرف

 . (12) ...((فالحرف ُموجدل لم ناه في لفظ ريره ...م نى ثابت في لفظ ريرها 

   سييي  قبيييل شييييئا مييين عالميييات ا  ي)) فيحيييدد الحيييرف بأنييي  ( هييي 721ت)أميييا ابييين هشيييا 
، فلما انتفى قبول الكلمة ل المات ا س  والف ل ، ت ي ن القس  الثالث ، نحصيار (13)((.والف ل

                                                 
ل : ظ  - 1  . 2\8: شر  المفصَّ
 . 88: أقسا  الكال  ال ربي من حيث الشكل والوظيفة: ظ  - 2
 . 32 – 35:أسرار ال ربية  - 3
 . 51 - 51\1:اللباب في علل البناء واإلعراب  - 4
 .نفس  : ظ  - 5
 . 74:الحلل في إصال  الخلل من كتاب الجمل - 2
 .نفس   - 7
 .85: ربي من حيث الشكل والوظيفة أقسا  الكال  ال: ظ  - 8
 .111\1: شر  جمل الزجاجي : ، ينظر م   42\1:المقرب  - 9
 .25\1: ، أوهح المسالك إلى ألفية ابن مالك  2: شر  ألفية ابن مالك : ظ  - 11
 .  284 - 283( :بحث ) ، الم نى الحرفي في اللغة  217 -212: البحث النحوي عند األصوليين : ظ  - 11
 .، وما ب دها  32\1: شر  الرهي على الكافية  - 12
 31:، شر  شذور الذهب 32:شر  قطر الند  وبل الصد   - 13
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اً للحيرف  . األقسا  ليذا نيراه يقيول فيي كتياب ، ويبدو أن  كان ي ل  إن كالم  هذا   يمثل حيدَّ
 .( 1)((.والحرف في ا صطال  ما دلَّ على م نى في ريره )) :آخر

  ييز ابيين   بخلِّييوه ميين عالمييات األسييماء ن قسيييميِّ مييالحييرف ( هيي 729ت )عقيييل وكييذلك ميَّ
 .( 2)وعالمات األف ال 

  ف الحيرف قيائالً ( ه 721ت)ولقد خرج صال  الدين الدمشقي  :عين هيذا التقلييد حينميا عيرَّ
وبيذلك اتجي  إليى د لية الحيرف وقيمتي   ، (3) ((.الحروف أدلَّة على م ان في نفس المتكل  ))

فيالحرف  ،(4)مارة على الم نى المقصود في نفس المتكل  في إبيراز م نيى ميا أن  أمن حيث 
 .ركن من أركان الد لة في الجملة

  إن الحيرف ليسيت لي  عالمية وجوديية ، بيل عالمتي  أن   يقبيل  (ه 911ت )ذكر السيوطي
، وهيو بديذا يلتقيي طائفية مين ال لمياء اليذين (5)شيئا من خواا ا س  و  من خواا الف يل

ن الظواهر الشكلية التي تست مل للتمييز بيين أقسيا  إإذ  ، (بال المة ال دمية)يزون الحرف يم
 يد  لف –الوجود السيلبي لديا  – داوأخر  تكون ب دم الكل  تارة تكون بثبوت هذه الظواهر ،

 .  (2)د لة عكسية للوجود المة ال

ن الحيرف ييدل  عليى اشتدر بيين النحيويين أ(:)) ه 721ت)ونقل السيوطي قول ابن هشا  
ياسونازعد  الشيي  بدياء اليدين بين  م نى في ريره ، ، ( الت ليقية)فيي ذليك فيي  [هي 298ت] النحَّ

تاب   عليى ( ه 745ت)األندلسي حيان اث َّ أشار إلى إن أب((  .  دال  على م نى في نفس وزع  أنَّ 
اس، ول لَّ الذي دف  ابن (7)(شر  التسديل)ذلك في  قول نظره إلى الم نى المفدو  إلى هذا ال النحَّ

 .(8)المفدو  من الحرف حال التركيب هو عمو  م نى الربط والت ليق 

(( .ف لما جاء لم نى ليس باس  و  ))إن جلَّ ال لماء كانوا يرتهون ت ريف الحرف بأن  
، ومقصيده  واحيدل وإن  (( . ميا جياء لم نيى فيي رييره))أو (( . ما دلَّ على م نى في رييره))أو 

يح اختلفت ا ق بيين م نيى ال بيارتين ورجَّ ميا دلَّ ))ل بارة ،إ َّ أننا   ن يد  مثيل ال كبيري اليذي فيرَّ
ليخرج ب  ب ا الكلمات التي قد يشيتب  ( فقط)ث  أهاف لدا قيداً آخر  ، ((. على م نى في ريره

 ومين ثي  لي  ينفيك مين اسي  أو))قيداً آخير  أندا تدخل في حدِّ الحرف ، وكذلك أهاف الزمخشريُّ 
هيذه القييود .  ((.ول  يكين أحيد جزئيي الجملية )) قيداً ثالثاً  ، وأهاف البطليوسيُّ (( .ف ل يصحب 

في حين عدَّ آخرون خلَُّو  التي أهافدا ب ا ال لماء تس ى لهبط الت ريف وج ل  جام ا مان ا ،
إن جيلَّ ، وبت بيير أدق ( وهو الحرف)للنوع الثالث  االحرف من عالمات القسمين اآلخرين ت يين

، وميا ياديي  فيي تركييب الكلي  مين (9)ال لماء كان ينظر في الت ريف إلى الجدة الوظيفية للحيرف
أثيير، وب هييد  كييان ينظيير إلييى الجديية الشييكلية فييي الحييرف فيحيياول أن يحييدده بنيياًء علييى الشييكل 

را فقيد ذكي( ابين جنيي ، وابين هشيا  ) وال المة ، و  ن د  من جم  بين هذا المنحى وذاك أمثال 
 . الحدَّ وال المات م اً 
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 :الحروف عند المحدثين  -3

وإذا كانت هذه حال القدماء فإن علماء اللغة المحيدثين لي  يجيدوا حرجياً فيي الخيروج عليى 
ُل أولئيك ال لمياء إبيراهي  أنييس  دوا ل  سيدا  نقيده  ، وأوَّ التقسي  الثالثي للكل  ال ربي ب د أن وجَّ

اء قناعتد  بذلك التقسي ، واتدمد  بأند  تب وا في ذلك ما جر  علي  فقد عاب على اللغويين القدم
فالسييفة اليونييان وأهييل المنطييق ، فدييو ي تقييد إن علميياء اللغيية القييدماء أخييذوا هييذا التقسييي  ميين 

لييي السييل(1)اليونييان ي  يقييود إلييى هييذه  ، وهييذا مييا   يوافقيي  الباحييث علييي  ، وذلييك ألن التفكييير األوَّ
 .األقسا  ببساطة

شير إلى أن ال لماء ال رب َعسَر عليد  تحديد المقصود من هيذه األجيزاء  وشيقَّ علييد  وي
ذلك ، فأخذوا يحرفون في الحدود ويه ون لكيل قسي  عالميات يميزوني  بديا ، وهيو ي جيب مين 

يكيادون يجردونديا مين الم ياني  –كميا يقيول  –م الجة أولئك اللغيويين للحيروف ، وذليك ألندي  
ية كانيت رامهية فيي وينسبون م انيدا ل غيرها من األسماء واألف يال ، ليذا ي تقيد أن فكيرة الحرفيَّ

 . (2)أذهان النحاة 

ويقتر  إبراهي  أنيس أسسا جديدة لتقسي  الكل  فيذكر إن الم نى ، والصيغة، ووظيفة اللفظ 
. لي  في الكال  هي األسس الثالثة التي يجب أ َّ تغييب عين األذهيان حيين التفرييق بيين أقسيا  الك

، واليذي  (3).(األداة -4الف يل -3الهيمير  -2ا سي   -1: )وعندها يقتر  تقسييم  المشيتمل عليى 
ففي الوقت الذي انتقد فيي  تصيرف النحياة القيدماء ، ج يل ، ( األداة ) الراب    هنا هو القس ي نينا 

ليى ، هذا القس  مشتمال على كل ما بقي من ألفاظ اللغة التي   تهمدا حدود األقسيا  ا لثالثية األوَّ
وهكيذا يكيون . وكيذلك الظيروف الزمانيية والمكانيية وريير ذليك  ، فدو يتهمن حيروف الم ياني

أصييناف علييى توي  يحيياماً  واناً عيي مفدييو  األداة عنييده أيهييا رييير واهييح الم ييال  ؛ إذ صييار عنيي
لة مين أهي    يخد  البحث ال لمي فيي مسيأ))مختلفة ، وفي هذا الصني  إطالقل وحك ل بال مو  قد 

مسائل  ، وهي تقسيي  الكلي  فيإني أر  أن درج الظيروف بمجموعديا ، وإن شيابدت األدوات فيي 
الت ليق، وعد  الدخول في جدول تصريفي ، ولييس لديا صييغ م ينية ، إ َّ أنَّ األداة متأصيلة فيي 

مين أهي   (4)فيانفراد األداة بالصيدارة ي تبير... الرتبة وهي أشيدُّ تأصيالً مين الظيروف والهيمائر 
وبذلك يكون إبراهي  أنيس قد عياب . (2) ...((الظروف  (5)المميزات الشكلية التي تميز األداة عن

 ، عاب على القدماء ما وق  في  عند محاولت  تحديد األنواع وهبط ت ريف جام  مان  لكل منديا
 . و سيما األدوات 

قسيي  الكلي  بالبحيث والنقيد وال ال  الثياني مين علمياء اللغية المحيدثين اليذين تنياولوا قهيية ت
( األداة)ومحاولة التجديد ، هو مددي المخزومي ، فقد بيَّن أن الكوفيين كانوا يرييدون بمصيطلح 

؛ لذا عدل المخزومي عن الحروف إلى األدوات ، (الحروف)ب ( ه 181ت)ما كان يريده  سيبوي 
ف  لية ، وذكير أن األدوات كلميات إذ بأندا ميا   ييدل  عليى م نيى إ َّ فيي أثنياء الجم( األداة)وعرَّ

أخذت مفردة رير مالفة فليس لدا د لة على م نى ، و  تدل على م انيدا إ َّ مين خيالل الجملية 
. (7)على ال كس من األسماء واألف ال ، فد لتدا على م انيدا بادية حتى وإن ل  تدخل في تركيب

، وأشيار أيهياً إليى أن ميا المتقيدِّ  ( هي 288ت)فدو بديذا اليرأي يشياب  رأي الرهيي . (7)تركيب
تادي  األدوات هو الت بير عن الم اني ال امة التي تطرأ على الجمل مميا يقتهيي  حيال الخطياب 
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بات القول ، ومن هذه الم اني ا ستفدا  ول  أدوات  ، والنفي ول  أدواتي  ، وكيذلك الشيرط  ومناس
 . (1)والتوكيد وا ستثناء والوصل ، ولكلٍّ أدوات  

نا في رأي  أن  عدَّ األدوات قسيماً قائمياً برأسي  ، وإن كيان قيد توسي  فيديا ب يا والذي يدم
 .اسمدا مثل حال الكوفيين من الحروف إلى األدوات  الشيء ، وريَّرَ 

ان الذي انتقد تقسي   ا  حسَّ ول لَّ أه  من تناول موهوع تقسي  الكل  من ال لماء المحدثين تمَّ
د  ل  تكن واهحة ، ورير مذكورة لنا ، وإذا نظرنا إلى تقسيمد  النحاة القدماء للكلمات بأن أسس

 :من خالل الدراسات اللغوية الحديثة أمكننا أن نصل إلى شيئين 

 .إن الكلمات ال ربية يمكن أن ينتقد تقسيمدا القدي   -1

 . (2)إن هذا التقسي  ينبني على أسس يمكن است مالدا في تقسي  جديد  -2

ان األ ا  حسَّ د تمَّ الشيكل ):سس التي رآها صالحة لبناء تقسيي  جدييد للكلي  ال ربيي وهييوحدَّ
 .(3) .(اإلمالئي، والتوزي  الصرفي، واألسس السياقية، وم نى الوظيفة والوظيفة ا جتماعية

ييان الكييال  ال ربييي علييى سييب ة أقسييا  هييي  ييا  حسَّ يي  تمَّ ا سيي  )وبنيياًء علييى هييذه األسييس قسَّ
، وينحصير كالمنيا فيي القسي  السياب   (4) (.والظيرف واألداة والصفة والف ل والهمير والخالفية 

، وال القية التيي ت بير عنديا األداة  مبنى تقسييمي ييادي م نيى الت لييق)) إندا : فيقول عن األداة 
 :، وهي تنقس  عنده على نوعين  (( . إنما تكون بالهرورة بين األجزاء المختلفة في الجملة

 ( .انيحروف الم )األداة األصلية وهي  .1

لة  .2  .(5)(ظرفية ، أو اسمية ، أو ف لية ، أو هميرية)التي قد تكون  :األداة المحوَّ

ان  ا  حسَّ ،  إن الت ليق باألداة أشدر أنيواع الت لييق فيي اللغية ال ربيية الفصيحى:)) يقول تمَّ
، وزيييد قييائ  ،)فييإذا اسييتثنينا اإلثبييات واألميير بالصيييغة  ل  ا جميي ك ب يي وكذليي ،( وقيي  قييا  زيييدل

تكل عليييى  الق تييي ، فإننيييا سييينجد كيييل جملييية فيييي اللغييية ال ربيييية الفصيييحى عليييى اإلطييي اإلفصيييا 
فاألدوات تلخا م اني النفي والتأكيد وا ستفدا  واألمر وال را ))  : وقال أيهاً . (2).((األداة

وال را والتحهيا و التمني والترجي والنداء والشرط اإلمتنياعي والشيرط اإلمكياني والقسي  
لألداة من وظيفية اليربط بيين األبيواب المفيردة  (7)باإلهافة إلى ما ، ثة والت جبوالندبة وا ستغا

داخل الجملة كالذي نجده في حروف الجر وال طف وا ستثناء والم ية و واو الحال أو ما لألداة 
 .(8) (( . من وظيفة في أداء م نى صرفي عا  كالذي نراه في أداة الت ريف

يير عنيي  مدييدي تلخيييا الم يياني الييذي أشييار إلييي ييان هييو نفسيي  الييذي عبَّ ييا  حسَّ   األسييتاذ تمَّ
ويتفيق األسيتاذان أيهياً حينميا .  المخزومي بالت بير عن الم اني ال امية التيي تطيرأ عليى الجميل

، وم انيدا   تتهح إ َّ همن التركيب ،  رأ  المخزومي أن الحروَف مفردًة   تدلُّ على م نى
ان في  ا  حسَّ ، لكنديا  هذا الشيأن إن األدوات جمي يا   تيدل عليى م يان م جمييةورأ  األستاذ تمَّ
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ثيي  تخييتا كييل طائفيية ميين األدوات بوظيفيية خاصيية . تييدل علييى م نييى وظيفييي عييا  هييو الت ليييق 
كالنفي والتأكيد وريرهما ، إذ تكون األداة ال نصر الرابط بين أجزاء الجمل كلديا ، حتيى تيتمكن 

ل يَ    : ) دي الم نى كيامال كاليذي نيراه فيي عبيارات مثيل عند حذف الجمل أن تا –األداة وحدها 
، فيكيون الم نيى اليذي تيدل عليي  هيذه ...( وإنَّ ول يلَّ ، ولييت ! وع َّ    ومتى   وأين    وربما 
يل األسيتاذ تميا  السيمات  (1)وتحيدده القرينية بيالطب   ، األدوات هو م نى الجمل كيامال ، وقيد فصَّ

والرس  اإلمالئي والت ليق  بقية أقسا  الكال  من حيث الرتبة والتها ِّ التي تنفرد بدا األدوات عن 
 .(2)والم نى الجملي 

نت ال لماء المحدثين من رصد سمات الحروف الرئيسية  إن توس  أدوات البحث ال لمي مكَّ
وتتبي  طبي تديا وتحدييد وظيفتديا فيي بنياء الكيال  ال ربيي ، فلديا المكانية المتينية فيي ربيط أجييزاء 

  ، وت ليييق ب هيي  بييأطراف ب ييا ، وصيييارة م نييى الجمليية إنمييا يتوقييف علييى الم نييى أو الكييال
 .الم اني التي تاديدا الحروف داخل هذه الجمل 

ييد فييي كتابيي   أقسييا  الكييال  )والباحييث الرابيي  الييذي نييذكره هدنييا هييو فاهييل السيياقي الييذي أيَّ
ييان ، إذ يقييول األقسييا  التييي انتدييى إليدييا أسييت( ال ربييي ميين حيييث الشييكل والوظيفيية ييا  حسَّ  :اذه تمَّ

الخالفية  -4الصيفة  -3الف يل  -2ا سي   -1) وعلى ذلك فستكون أقسا  الكال  عندنا سب ة هي ))
، وذكر السياقي أن األدوات جمي يا هيي أحيد مبياني  (3)((…( األداة  -7الظرف  -2الهمير  -5

وظيفتدا األساسية هي الت ليق ، التقسي    تدخل في عالقات اشتقاقية ، فليس لدا صيغ م ينة ، و
بم نى أن األداة تحمل وظيفة األسلوب أو الجملة وهذا هيو م ناهيا اليوظيفي ، وتشيترك األدوات 

ذليك أن ( :)) الت ليق) جمي ا في د لتدا على م ان وظيفية خاصة بجانب الم نى الوظيفي ال ا  
وإنما ياديان م اني وظيفية في ، جمية لشب  الم نوي بدا   ياديان م اني م ااألداة وما بني من 

 . (4)((  . السياق

يان إ َّ فيي مسييألة تقسيي  األدوات ، فديو   ييير   يا  حسَّ ولي  يخيالف السياقي آراء أسييتاذه تمَّ
لية  ، وعليى هيذا (5)ألسيباب بينديا فيي محلديا ببحثي  ؛ هرورة في تقسي  األداة على أصلية ومحوَّ

 :فاألدوات عنده تتهمن 

 ( .بحروف الم اني )د النحاة ب ما يسمى عن .1

 .التي كانت ت دُّ عند النحاة من األسماء  بقية أدوات ا ستفدا .2

 .كان وأخواتدا ، وكاد وأخواتدا .3

   (2) .الخبرية التي تفيد التكثير ( ك )و( ما) أداة الت جب  .4

 :وفي نداية بحث  يه  لنا الساقي مميزات األدوات ، وهي 

  عندا تكون مسنداً و  مسنداً إليدا و  يخبر بدا و  يخبر  توصف و  يوصف بدا فال. 

  تادي وظيفة الت ليق ووظيفة الربط بين أجزاء من الكال  وت بر عن ال القات السياقية. 
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  تدخل في جدول تصريفي أو إسنادي وليس لدا صيغة م ينة  . 

  مدخو تدا رتبة أدوات الجمل الصدارة دائما ، ورتبة حروف الم اني التقد  على. 

  يأتلف من الحرف والف ل كال  ، و  يأتلف مين الحيرف وا سي  كيال  ، و  ييأتلف مين  
 . الحرف والحرف كال 

  (ال )   تثنى و  تجم  ، و  تنون، و  تهاف ، و  تقبل أداة الت ريف . 

  ( .أي )تتس  بالبناء ما عدا 

 لدا نظا  إمالئي خاا . 

 ائ  تفتقر بشكل متأصل إلى الهم. 

  يدلُّ ب هدا على الزمن د لة م جمية. 

 (1). على أيَّة حال لأو األف ا ت  تقبل عالمات األسماء أو الصفا  
 

ل  يبت د مفدو  المحدثين لألداة كثيراً عن المفدو  اليذي حيدده النحياة القيدماء للحيرف فديي 
،  (2) ... ((جيزاء الجملية ليست أكثر من وسائل وظيفتدا الت بير عين ال القيات الداخليية بيين أ)) 

و مصيطلح (  Full wordsكلميات كاملية)وهيذا ميا قصيده هنيري سيويت حينميا تبنيى مصيطلح 
للت بيير عين نيوعين مين الكلميات فيي اللغيات ، فالطائفية األوليى تمثيل  (Form-wordsأدوات )

 حيا ت التي هيي ليسيت إ َّ ( األدوات)كلمات لدا مهمون أرنى وأكثر تحديدا من الطائفة الثانية 
ليست هنالك حدود :)) ، ويقول ستيفن أولمان( ال ناصر النحوية)و( الكلمات الكاملة)وسطى بين 

، ف لماء الغرب المحدثون يجدون قيدراً مين الصي وبة فيي تحدييد أقسيا  (3)(( . دقيقة بين النوعين
بأسيواٍر   يمكين الكل  بمقدار ما كان اللغويون ال رب يجدون  عند تحديد تلك األقسا  وتسيويرها 

اً ي وقنيا حتيى اآلن عين :)) يقول فندريس  ، تجاوزها تبلغ الص وبة في تصنيف أجزاء الكلي  حيدَّ
خصيييية، واخييتالف الطاقيييات ، لكيين اخيييتالف النظييرة الش(4) ((. الوصييول إليييى تصيينيف ميييرٍا 

ن ، واختالف مناهج اليدرس النحيوي بيين الت ليميية والوصيفية ، كيل ذليك ج يل قسيما ميالت بيرية
 . ال لماء ينظر في أسوار تلك األقسا  وحدودها ، وآخر ينظر إلى وظيفتدا ودورها 

 

 : الحروف واألدوات -4

وهو اآللية التيي تقيي  ، يست مل النحاة القدماء لفظة األداة إ َّ للد لة على م ناها اللغوي ل  
صيده مين اسيت ما ت ، ول لَّ أه  ميا نسيتطي  ر(5)حرفة صاحب الحرفة ، وأداة الحرب سالحدا 

وكلُّ حرٍف أداةل إذا ج لت في  ألفياً و مياً صيار (:)) ه 181ت)القدماء لدذه اللفظة ، قول الخليل 
( إليى: )، ي ني أن كل حيرف هيو أداة وآلية لليربط ، ويقيول عين كيل مين (2) ((. اسماً قوي وثقل

م نى ا صطالحي ، فدو يست مل حرف لتدلَّ على ال(7) ((.حرف من حروف الصفات (:))في)و
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فكيان يسيت ملدا لتيدل عليى م ناهيا ( األداة)ا صطالحي للقس  الثالث من أقسا  الكلي  ، أميا لفظية 
إن الخليل : فدي ب ُد ل  تتجذر مصطلحاً نحوياً ، وإذا أردنا أن نتوس  أمكن القول . اللغوي ال ا  

نيى اآللية أو يست مل الحرف في حديث  عين حيروف الم ياني واألسيماء ، ويسيت مل األداة بم  ))
 .، وهذا ي ني أن بيندما عموما وخصوصا من وج  (1)((.الرابطة

أما سيبوي  فل  نره قط يست مل لفظة األداة ، وإنما كان يست مل لفظة الحرف للد لية عليى 
ووردت لفظية األداة عنيد المبيرد لكنديا كانيت ت نيي اآللية  .القس  الثالث من أقسا  الكال  ال ربيي 

يقيول .  مل في ريرها من المفردات سواء أكانت حروفا أ  أف ا  ، فدي ال واميل التي لدا قوة ال
إعل  أن األف ال أدوات لألسيماء ت ميل فيديا كميا ت ميل الحيروف الناصيبة ( :)) ه 282ت)المبرد

ة ، أصيل ( :))إن)، ويقول في موهي  آخير عين (2) (( . وإن كانت األف ال أقو  في ذلك والجارَّ
، (3) (( .لدمييزة أصييل ا سييتفدا  ، وإ َّ أحييق با سييتثناء والييواو أحييق بييال طفأدوات الشييرط ، وا

وقيياس عملدييا علييى عمييل الحييروف ال امليية فييي األف ييال أو ( أدوات)فمثلمييا أطلييق علييى األف ييال 
ويقصييد بدييا أن لدييا قييوة ال مييل فييي ريرهييا ، ، ( أدوات الشييرط)األسييماء ، يقييول عيين الحييروف 

 .فاألدوات هي ال وامل 

وليي   ، قسيييماً لألسييماء واألف ييال( الحييروف ) كييانوا يهيي ون مصييطلح  لحيياة األوائييفالن
بيد  مني  ، وإنميا كيان اسيت مال هيذه المفيردة مسيانداً لمفيردة ( األداة)يست مل أحد مند  مصطلح 
ن البصريين اسيت ملوا األداة بم نيى اآللية إ] :الذي يدف نا إلى القول ))الحرف أو مخصصاً لدا و

صريحا تلقب فيي  حيروف الم ياني بياألدوات ،  اً هو أننا ل  نجد نصَّ  [ه ا صطالحي وليس بم نا
صيراحًة ( اآللة)والدليل اآلخر است مال المبرد لمصطلح ... أداة ،( أن)أداة ، أو ( ن  )كأن يقال 

 .(4) ((.للد لة على ب ا المفردات

ًً إلى إبيدال لفظية األداة للد لية سا   ن أقي ث مي عليى القسي  الثالي ومال الكوفيون شيئاً فشيئاً
يسيت مل مصيطلح األداة لييدل ( هي 217ت)فيالفراء . (5) وأصبحوا يتبنون هذا المصيطلح، الكال  

فالاعَلَّـََ بَـاعِ ٌ   }:را كالمي  عين تفسيير قولي  ت يالى على حروف الم اني صراحة وذليك فيي م ي

في موه  نصب ألندا ( أن  )) ) :قائالً   ، (2:الكدف){دِيثِ أا َفا نافْسَََ  َلان آثاارههِ ْ إه ْ لا ْ يُؤْمِنُوا به َذاا الْحَ

، ولكنيا   ن يد  اسيت مال الفيراء لمصيطلح (2) ((.فدي فيي موهي  نصيب ( إذ)كانت أداًة بمنزلة 
 .(7)الحروف أيهاً 

ل من است مل األداة بم ناها ا صطالحي ، إذ ج لي  الفيراء فيي  وعلى هذا يكون الفراء أوَّ
ولما كان المصطلح في مرحلية المخياا ولي   . (8) (حروف الم اني)يسمي  البصريون مقابل ما 

ييييُد ، بم نييييى ( األداة)يسييييت مل مصييييطلح ( هيييي 291ت)فليييييس رريبيييياً أن نيييير  ث لبيييياً  يسييييتقر َب  
 .(9)(اإلهافة)

ة ميين الييزمن تسيينى ألبييي بكيير أن يسييتبدل بمصييطلح ( هيي 328ت)األنبيياري بيين وب ييد مييدَّ
ويبدو أني  قيد   ،(11)((اس  وف ل وأداة))، وذلك عندما قسَّ  الكل  على( األداة)مصطلح ( الحرف)
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. (1)بل كان يورده على قلَّة ، إذ ل  يترك مصطلح الحرف البتَّة ، على هذه الخطوة على استحياءٍ 
ل كوفيٍّ يه  مصطلح األداة بصورت  الندائيية بيد ً مين الحيرف فيي تقسيي  . (1)قلَّة وبذا يكون أوَّ

ل النحويين عامةً الكل  ، إن ل  يكن أ  . وَّ

ف األداة بت ريييف الحييرف الشييدير ، يقييول أبييو عبييد هللا  وب ييد هييذا أصييبحنا نجييد ميين ي ييرِّ
، ويقييول أبييو نصييٍر  (2)(( .األداة مييا جيياء لم نييى ليييس باسيي  و  ف ييل( :))هيي 243ت)الطييوال 
ه دون أن األداة لفظل يدل  على م نى مفيرد   يمكين أن يفدي  بنفسي  وحيد( :))ه 339ت)الفارابي 

 . (3) ((.ن باس  أو كلمةريق

ج ل ثلَّية مين ال لمياء ( الحرف)واستقالل  عن مصطلح ( األداة)إن عد  استقرار مصطلح 
، وابييييين ( هييييي 243ت)فيييييابن ي يييييير، يسيييييت ملون المصيييييطلحين فيييييي كتابييييياتد  ومالفييييياتد  

، ورييره  يسييت ملون ( هي 229ت)، وابين عصييفور( هي 282ت)، وابين النيياظ (هي 272ت)ماليك
، إذ يطلق في أبواب مثل ا سيتثناء ، والنفيي ، وا سيتفدا  (4)صطلح األدوات في د لت  ال امة م

، وفيدا أيهاً أسماءل أو أف الل ،  ، وهذه األبواب تتهمن ألفاظاً ل  تثبت اسميتدا عند النحاة جمي ا
وبدا روٍف فقيط ، و  يشي أما مصيطلح الحيروف  فكيان يطليق فيي األبيواب التيي تشيتمل عليى حي

، فمصطلح ( الحروف الناصبة للف ل)و( حروف ال طف) و( حروف الجر) شيءل ، مثل أبواب 
األداة أخذ يطلق في األبواب التي تحوي ألفاظاً عاملة ليست خالصية الحرفيية بيل تخيتلط بديا مي  

 .الحروف أدوات أخر ، فدو مصطلحل عا ل ، والحروف مصطلحل أخاُّ من  

ثيي  علييى يييد النحيياة ، شيييئاً فشيييئاً بييين البصييريين والكييوفيين بقييي مصييطلح األداة يتأصييل 
يييييًة فيييييي ت ريفيييييي ابييييين القيييييي  اآلخيييييرين ،  (هييييي 751ت)، وتتهيييييح م يييييال  المصيييييطلح جليَّ
ل يقييول، ( هي 911ت)والسييوطي اليروابط بيين جملتيين هييي األداة التيي تج يل بيندمييا  )) : فياألوَّ

وأعني باألدوات الحروف وميا شياكلدا  )) : ، والسيوطي يقول (5)((. تالزما ل  يفد  قبل دخولدا
 .(2) ((. من األسماء واألف ال والظروف

جلييياً فييي الكتييب التييي عنيييت ( األداة)تجسييد ا هييطراب وعييد  ا سييتقرار فييي مصييطلح 
بحروف الم اني ، وعلى أن مصيطلح الحيروف كيان األكثير انتشياراً وشييوعا فيي هيذه الكتيب ،  

( حيروف الم ياني)بوهو  ، إذ أطلقت لفظية األداة فيي كتيابي  ننا نجد مصطلح األداة مست مالً إ
، وعلييى أن (7)عليى الحييروف وريرهيا( هيي 451ت)للديروي( األزهييية)، و( هي 337ت)للزجياجي

ى كتابي   إ َّ إني  أدخيل فيي  أصينافا مين األدوات   تيدخل تحيت ( حيروف الم ياني)الزجاجي سيمَّ
يات ه)وظروفاً ، بل عيدَّ  ، فقد أدخل أسماًء ، وأف ا ً ، قائمة الحروف  ( لبييك وسي ديك)و( التحيَّ

، أمييا المالفييون فييي القييرن الثييامن فالظيياهر أن رايييتد  (8)ميين الحييروف( رفرانييك   كفرانييك)و
( هي 721ت)، وابين هشيا  (هي 749ت)، والمرادي(ه 712ت)للمصطلح كانت أوهح ، فالمالقي

ث  . (9)األسماء واألف ال وربما الظروف يست ملون األداة جنساً يه  تحت  أنواعاً من الحروف و
( الحييرف واألداة)ثيي  إن ابيين هشييا  اسييت مل لفظيياً آخيير ليج ليي  دا ً علييى مييا يييدل  علييي  كييل  ميين 
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الحييروف ومييا تهييمن م ناهييا ميين )) ، وي نييي بدييا (المفييردات)بصييورتدما ال اميية فييأطلق لفظيية 
 .(1) (( . األسماء والظروف

ا ، قد سبقد  القدماء في توطئة مصيطلح األداة إلدخيال وجد المحدثون الباب أمامد  مفتوح
تجمي  مي  الحيروف ، وهيذا ميا ف لي  إبيراهي   مين حقديا أن   أصناٍف أخر  من الكل  ي تقيدون أنَّ 

ان ، وتلميذه فاهل الساقي أنيس ا  حسَّ ًُ واحٍد مند  .  ، ومددي المخزومي ، و تمَّ  ً فقد ه َّ كل 
وتشكل م دا قسيماً ( حروف الم اني)ٍة تسمح ل  بهمدا إلى لدا صفاٍت مشترك مفرداٍت ير  أنَّ 

، على أن ( إفادتدا الت ليق)واحداً ألصناف الكل  في ال ربية بجام  واحد ، وكان هذا الجام  هو 
 .  لكل مجموعة مندا م نًى خاصاً بدا

أن مصطلح الحرف كان سابقاً فيي الظديور لمصيطلح األداة بوقيت لييس : وخالصة القول 
قليل ، وقد مرَّ مصطلح األداة  بتحو ت ومراحل حتى استقرَّ على يد المتيأخرين مين النحياة ، بال

حيروف )فأهحى الحرف يطلق على ألفياظ األبيواب التيي تتهيمن الحيروف فقيط ، مثيل أبيواب 
، ( الحيروف الناصيبة للف يل المهيارع)و( الحروف المشبَّدة بالف ل)و( حروف ال طف)و( الجر

أعي ُّ وأشيمل ، إذ تطليق فيي األبيواب التيي تشيتمل مي  الحيروف عليى األسيماء أو  أما األداة فديي
وقييد ترسيي  هييذا الفديي  عنييد المحييدثين لييذا نييراه  حينمييا يريييدون ت ريفدييا . األف ييال أو الظييروف 

كلمية تيادي وظيفية ))فياألداة ، صاروا يشيرون إلى الناحية الوظيفية التي تجمي  هيذه المفيردات 
، (2)((.لوظيفة تتهح بيالت بير عين الم نيى النحيوي ال يا  للجميل واألسياليبنحوية عامة، وهذه ا

ى مختلييف ال القييات الداخلييية روابييط تييربط أجييزاء الجمليية ب هييدا بييب ا وتييدل عليي ))وهييي 
 .(3)((.بيندا

إن لدذه الروابط األثر األكبر في توجي  الم نيى فيي الجميل ، وهيي تمثيل مرحلية ا رتقياء 
وا ال لماء عد  ظدور الروابط في لغة األطفيال فيي المراحيل األوليى مين اللغوي ، والى هذا ي ز

ت لمديي  اللغيية ، فتبييدو لغييتد  عارييية ميين الحييروف والييروابط و  تظديير إ َّ فييي مرحليية متييأخرة 
ل مييا نلحظيي  عنييد الطفييل ظدييور أسييماء الييذوات بيي))، فيي (4)جييداً   ال    األفيي دء ، ثيي ادئ ذي بييأوَّ

 .(5) ...((خيرا الحروف ، وما يشبددا من ظروف وأسماء شرط ، ث  الهمائر ، وأ والصفات

ت ، إن اللغييات التييي تحييوي ثييروة أو وفييرة فييي الحييروف واألدوات لغييات راقييية  قييد مييرَّ
وقييد أحييرزت )) بمراحييل تطييور كبيييرة ، حتييى وصييلت إلييى تنييوع أسيياليب ربييط الكييال  وت ليقيي  

نقطية يتجليى فيي ذليك ال يدد المدي  اليذي ال ربية بفهل أعمال ش رائدا تطوراً عظيماً فيي هيذه ال
 .(2)((. بلغت  روابط الت ليق

واسييت مال ب هييد   ، وعلييى الييرر  ميين اخييتالف المصييطلح بييين البصييريين والكييوفيين
إن  ،( األدوات)لمحيدثون مين فدي  لمصيطلح ، وما صار إليي  ا( األدوات)واآلخرين ( الحروف)

كما هي  –رأس  أو أساساً مدماً لصنٍف قائٍ  برأس  حروف الم اني بقيت عند الجمي  قسماً قائماً ب
ورربيًة فيي تركييز ال ميل وترصيين  . لدا مميزاتدا الخاصة ووظائفدا الم تمدة  –عند المحدثين 

دون بقييية األدوات ، وتحديييدا الثنائييية ( حييروف الم يياني)لهييبط نتائجيي  سيقتصيير البحييث علييى 
 .والثالثية مندا 
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 .ويات الكالمية في است مال المفرداتأثر المست: المبحث الثاني 
 

ل  .اللدجات ال ربية واللغة المشتركة :  األمر األوَّ
 

هيا ، فيلتزمونديا عليى ءاللغة مجموعة تقاليد صوتية تنتجدا الجماعة اللغوية ، وتورثدا أبنا
 وفق األعراف التي حددتدا لدا آبااه  ، فدي أداة اجتماعية يوجدها المجتم  للرمز إليى عناصير
م يشييت  ، وطييرق سييلوك  ، لييذا يرعييى المجتميي  النظييا  اللغييوي الييذي ينتجيي  ، ويأخييذ النيياس 
بالمحافظيية علييي  ، وليييس لميين يخييرج عيين أعرافيي  ومواهيي ات  عييذرل ، فييالفرد الييذي يييتكل  بلغيية 

ست مالية م ينة ب د حسب أصول ابيست مل أصواتدا وصيغدا ومفرداتدا وتراكيبدا ، )) مجتم   
فتصيبح سييلوكا اعتياديييا  ، مييرن عليديا بالدربيية والمشيياركة المسيتمرة فييي التخاطييبأن يحيذقدا وي

على أعراف لغت  فيخرج عن  دَ تمرَّ ولو حاول الفرد أن يَ  ، (1)((.يصدر عن  دون عنت أو مشقة 
أنظمتدا لنكره أفراد مجتم   ، ول  يتواصلوا م   في الخطاب ،  ن أداة التواصل بييند  تت كير، 

 .بيل اإلفدا  والتفدي  وقد ينقط  س

 . (2) وتدير  وتميوت ث  إن اللغة كائنل حيي  ، توليد وتنشيأ وتنميو وتتطيور ، وقيد تميرا ،
 ، ميدا ، وطبي ة مجتم د  ، وحال نموه وتقدم تخه  في ذلك لنواميس طبي ية تت لق بحياة متكلِّ 

 .أو تأخره وتراج   

ا وبين قبائلديا ترعرعيت ، وامتيدت ولدت اللغة ال ربية في عمق الصحراء ، وعلى رمالد
، وت دد  ، وتباعد أطرافدا بس تدا اتسمت ال ربجزيرة جذورها ب يداً في أعماق الزمن ، ولكن 

فكانت أكثر القبائل من زلة  ، إلى حدٍّ ما يسيرةً  القبائل، ول  تكن أسباب التواصل بين هذه  قبائلدا
ييةٍ  ر مواطندييا إ  فييي ظييروفٍ و  تكيياد تغيياد ، الصييحراءب هييدا عيين ب ييا فييي بطييون  ،  خاصَّ
، قيد تشيارك بديا قبيلية  تسيميتدا لدجية تليك القبيلية ، يمكين محلييةفكانت لكل قبيلية سيمات لغويية 

، وإنميا هي  ينطقيون  أبناء القبائل ال وا  ييدركون هيذه السيمات يكنول   ، وقد تتفرد بدا ، أُخر 
لكين يصي ب بيل قيد  ل قبيلية كييان لغيوي ،إن لدجية كي .عليدا  فطرواوفق السليقة التي  على بدا

ر تحديد حدوده وفصل  من بين لدجات القبائل األخر    .(3)يت ذَّ

، فقد امتلكت أُ  القير   كان الحال مختلفاً تماماً  (مكة)من الجزيرة مثل أخر مناطق  وفي
يت، وسياسية ما ج ل واقتصادية ، دينيةمقوماٍت  ، تجتمي   ي ياً اً لقوافيل القبائيل ال ربيية جمديا محطَّ

 .(4)مت ددة في أوقات مختلفة من السنةوتتفاخر وتنشد و تمتار وتمارس نشاطاٍت  فيدا

بين القبائل في بق ة م ينة ولَّد نواًة للغة مشتركة تتميز بخصائا  والتقاربالتفاعل  هذا 
نتم ينٍة   فيي  ًأمينيةة ً ن المشياعر واألفكيار دقيقيع الجمي  من تقبلدا واست مالدا لغةً  م برة ً مكَّ

المشيتركة مين مكيان  للغيةكلِّ بيالد ال يال   بيدَّ ))ذلك ، وحالدا في هذا حال اللغات األخر  ففي 
ما نفدم   ، وهذا (5)((.وازدهارهامتميز تنشأ في  ، وأسباب وظروف م ينٍة تساعد على تكويندا 

، كانيت  سينتدا، ورقية أل ، وحسن لغاتديا أن قرير م  فصاحتداإلى إشارة ابن فارس  مننفدم  
الفصيحى أو المشيتركة ،  ال ربييةإلنتياج اللغية ،  (2)بين لغيات القبائيل ال ربيية التوحيدتقود حملة 

تتخيذ هيذه اللغية الموجيودة لغية  حييث، عليى أسياس لغية موجيودة ))فاللغات المشتركة تقو  دائمياً 
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الحملية كانيت منظمية تليك  أن سبقي ني ما  ، و  (1)(( . مشتركة من جانب أفراٍد مختلفي التكل 
    واع ٍ ، تنتج  طبي ة ا ختالط لإحساسوش ور ، بل هي عملية ل   ش ورية ل، و  وعلى وعيٍ 

يدا وروحديا التيي  اللغة، يقود المتكلمين إلى اختيار مقومات هذه  الفصحى ، ويفيرا علييد  حسَّ
هيذا ا خيتالط  كيانولميا .  المتوخاةتوصل إلى أهدافدا   فاعلةينبغي أن تكون عليدا لتصبح أداة 

ة من أبناء القو   فمن البديدي أن  -والتجار والحكماءالش راء والخطباء  -حاصالً بين طبقٍة خاصَّ
ة أيها أرفي  مين مسيتو  التخاطيب الييومي  مسيتو ً ، تسمو في ت بيرهيا إليى  تكون لغتد  خاصَّ

 .وال امي

جم يي    انتقياءي حصييلةُ  اللغة األدبية المشتركة وهي كانتالفصحى  أن القول وخالصة
ية مين  المحلية (اللدجات) واع من اللغات للقبائل المختلفة ، وكانت لغية دائيرة عليى ألسينة الخاصَّ

القبائل  ممثلووكان   -حتى حين -لغات القبائل المحليَّة حبيسة ً في أماكندا بقيتوعند هذا  القو  ؛
 ، وي مدون قبائلد ائا المحلية للغات يفدون على مواطن اجتماع ال رب يتجاهلون الخص حينما

ولدييذا السييبب كييان  -أجميي وهييذه سينة متب يية إلييى اليييو  وفييي المجتم يات  –إليى اللغيية المشييتركة 
،  داي  ال ربيية وشيمال الجزييرةازدهر فيي القيرن السيادس المييالدي فيي كيلِّ وسيط  ))الش ر الذي 

دة ، وما وراء ذلك ، هذا الش ر يستخد  لغة حتى أسفل الفرات في  نر   نكاد ))و، (2)(( . موحَّ
ية شييئا  ج يل  نفسي السيبب  ، وهيذا(3)(( .ش ر ش راء القبائل المختلفة مين السيمات اللدجيية البيئيَّ

والفصييحى  اللدجيياتقسييما ً ميين البيياحثين والمستشييرقين ينكيير وجييود تلييك الحييدود الفاصييلة بييين 
غة  اللغة المشتركة األساسية أندا ل خاصيَّة إنَّ  ))حين على، (4)في أش ار القبائل ال ربية  ختفائدا

 . (5)((. جمي اً  يتكلمونداك الذين  غات أُولئ ين ل قو  ب غة وسطى ت ل

أن اللغة ال ربية الفصحى قهت على تليك السيمات اللدجيية للقبائيل ، إذ  سبقي ني ما  و 
ة الناس وسواده  في شيب الصفوةكانت لغة  ،    الجزييرة ال ربييةمن المتكلمين ، ول  يتكلمدا عامَّ

،  (2)يتخلييون عندييا عنييدما يتكلمييون الفصييحىكييانوا فييي لغيية القرشيييين أنفسييد  خصييائا  نإبييل 
ية مين ال يرب ، )) أنيتبين  وهكذا اللغة ال ربيية المشيتركة تتصيف بأنديا لغية فيوق مسيتو  ال امَّ
دةل خالية من الخوااِّ  لغةوأندا    يصحُّ  ، ولذلكالمحليَّة اآلثار األدبية ، وأندا لغة منسجمةل موحَّ

إنَّ صياحب اللغية  ))عليى هيذا  شييءٍ أدلَّ  ول يلَّ  (7)(( . أن نقول عندا إندا لغة سليقة لكل ال رب
،  اللغية ، دون أن ييدرك أني  أخطيأ تليكالخطيأ فيي ظيواهر   الذي يتكلمديا بالسيليقة يسيتحيل عليي

لغوي آخر فوق كال  الناس ، ونحين  بمستو فاإلنجليزي   يخط  في كالم  إ  إذا قسنا كالم  
ية  وقوعو  ُيتصور ، ...،في كالمنا بال اميَّة   نخط   اللحن من صاحب السيليقة اللغويية فيي أيَّ

، أو في ترتيب الكلمات بجملدا أو في صييغدا ، أو  أصواتداظاهرة من ظواهر لغت  في تركيب 
فيي  شييئا مين  نيت أر ذا الكيال  وإن كوهي،  (8)((  . ونحيو ذليك، ...، واإلثباتفي طريقة النفي 

المغا ة ؛ إذ قد يخط  ابن البيئة اللغوية وإن كان يتكلمدا سليقة ، إن في  دلييال واهيحا عليى أن 
 .لغة ال رب الفصحى ل  تكن لغة سليقة للقبائل ال ربية كلدا 

 النصيييبال ربييية الفصييحى لدجيية قييرير أو لغيية قييرير ، وإن كييان لدييا  اللغييةليي  تكيين  ن يي 
لاألساس األ ، فدي تكويندافي  كبراأل لكنديا فيي  . اليذي قاميت عليي  هيذه اللغية المتينوالركن  وَّ

اعتمييدت فييي اكتمالدييا علييى اختيييار ب ييا الصييفات الطيبيية ميين اللدجييات ال ربييية  نفسيي الوقييت 
فدييي مييزيج منسييج  ميين خصييائا اللدجييات كلدييا ، فييال تسييتطي  قبيليية أن تييدعيدا ،  المختلفيية
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   َّ باسي  محلي الشييءمن باب التغليب ، أو من بياب تسيمية   َّ تسميتدا بلغة قرير إوما ، (1)لنفسدا
 .ومكان  

اللغة واسيتوائدا وامتالكديا قيدرة عاليية عليى الت بيير ، نيزل القيرآن بديا  هذهاستقرار  وب د
 النميوذج  ل القيرآن الكيري َّ ، وأخذت تتسي  بالقدسيية ، ومثي استمساكاً ، وحولدا التفافاً  بداليزيده  

ميين  ديياكلُّ  والمذمومييةاألدبييي األرقييى فييي دنيييا اللغيية ال ربييية ، فتييوارت ب ييده اللدجييات المتطرفيية 
ا ست مال ال ا ِّ 
بآية من مثل  أدعى  وأ، ال رب وبلغائد  أن يأتوا بمثل   لخاصةتحدي   ، وكان (2)

عاميية ))ين أن أن نجييز  مطمئنيي يمكيينكييلِّ هييذا  ، وميي  (3) اللغويييةأدعييى إلييى تثبيييت تلييك الوحييدة 
اللغيية المثالييية الموحييدة ، وإنمييا كييانوا  بتلييكال ييرب ليي  يكونييوا إذا عييادوا إلييى أقيياليمد  يتحييدثون 

ة    .(4)(( . ألحياند عليى ت يابيره  صيفات لدجاتد ،وخصيائا  وتظدري برون بلدجاتد  الخاصَّ
حلية ليدل على خلواً من خصائا اللدجات الم –إلى حدٍّ كبير  –وصل إلينا األدب ال ربي هكذا 

هيتد   شيوع اللغة المشتركة ، وابت اد الرواة والش راء عن كثير من ال يادات الكالميية التيي عرَّ
 .للنقد في أسواق قرير ومواسمد  األخر  في جزيرة ال رب 

 

 .ال ربي ومناهج البحث اللغوي الحديثة  النحوراية  :  األمر الثاني 
 

ب يد حيين   –من التحريف على ألسنة النياطقين بي   صون الغيرة على القرآن ومحاولة  إن
 : يقيول ابين خليدون ال ربيكانت السبب الرئيس الذي دف  المسلمين إلنشاء النحو   – من نزول 

فينغليق القيرآن والحيديث  ، ال دد ويطول، وخشي أهل الحلو  مند  أن تفسد تلك الَملََكةُ  رأساً ))
الملكية مطيردة شيب  الكلييات والقواعيد  لتليكد  قيوانين على الفدو  ، فاستنبطوا من مجاري كالم

 . (5)((. مندا باألشباه األشباهيقيسون عليدا سائر أنواع الكال  ، ويلحقون 

إلى هذا السبب عوامل أخير  ت ميل عليى إنشياء علي    َّ هينيكن هناك ما يمن  من أن  ول 
 كدييذاوهيي اً  لكيينَّ  ، (2)ياسيييل سييبق عامييلل قييوميل وآخيير س لمييا  َّ هييفان ،ه النحييو ال ربييي وتطييوير

،  البحيثتختلف فيي  الغاييات التيي مين أجلديا يقيا  اليدرس النحيوي ، يقيود إليى اخيتالف طرائيق 
ية لصييانة األلسينة  القواعيدالوصيف فيي اسيتنباط  فطرق ن ميتختليف عين طيرق الدراسية الت ليميَّ

 ات اللغيد  قواعي   إن  ثي. ة ويَّ  ور الدراسات اللغي رآن مح قى الق يب ك ذل   وم، الخطأ في النطق 
ب ييد جم يي    – أي ميين كالمديي   –ممييا أل ييَف أبنيياُء البيئيية  اللغوييية  اسييت مال   تسييتلُّ  – عموميياً  –

وليست ال ربية بدعاً  ، ، واستنباط القوانين التي تحكم  وتمحيص  ث َّ استخراج القواعد وموازنت 
لكنَّ الواق  اللغيوي اليذي   .كال  أفرادها ن ريرها من اللغات ، فقد استلت قواعدها من مجموع م

س ى اللغويون والنحاة األوائل إلى حصره واستي اب  قد   يوافق ما يشترط  عل  اللغية الحيديث 
البحييث اللغييوي الحديثيية إلييى جمليية ميين  منيياهجوقييد انتدييت  . ميين هييوابط فييي الشييواهد اللغوييية

 . نموذجاً للدرس والتحليل يأخذُ  الذيالشروط والهوابط ينبغي توافرها في الكال  

شييروطا ً يجييب  – واطرادهييالهييبط نتائجيي   – يشييترطالوصييفي   اللغييويفمييندج البحييث 
 ، ف ليى (7)والمسيتو  األدائيي  والمكيانتحديد الزميان  :توافرها في المادة اللغويَّة المدروسة هي

 وتيدعىة  لت اصريَّ ن للدراسة اللغوية الدراسة األولى هي الدراسة ااهناك نمط)) الزمانمستو  
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 الوصييفية ، فالدراسيية (1)((  . أو المحييور األفقييي بييالخطأيهييا بالدراسيية الوصييفية ويرمييز إليدييا 
 في عصرٍ  ، ولكندا بدراسة لظاهرة من الظواهر إلى جانب الظواهر اللغوية األخر  المرتبطة 

لتي يس ى لتحقيقدا هذا فالغاية ا .ًً في   واحٍد ويشترط في تحديد هذا ال صر أن تكون اللغة ثابتة
 .بين أي طورين مختلفين من أطوار نمو اللغة  الفصلُ  هي الشرط

ت خيالل حياتديا الطويلية ف يٍة الييوَ  ، قيد ميرَّ ال ربية مثال لغية قديمية ، بيل هيي أقيد  لغيٍة حيَّ
بمراحل تطور مختلفة ومت ددة ، ل لَّدا ابتدأت ب ملية النقيد اللغيوي اليذي مارسي  الشي راء ، وميا 
فرزه من إنماء للغة وتطوير ، وما أن وصلت مرحلًة عاليًة من النهج والرقي حتى نزل القرآن 

را فيدا طاقات إبداعية جديدة ل  تكن م دودًة من قبل ، وتستمر مراحل التطور في هذه بدا ، مُ  ثوِّ
وميي  كييلِّ اللغيية ميين خييالل انتشييارها فييي الييبالد اإلسييالمية ، واحتكاكدييا بلغيياٍت عالميييٍة مت ييددٍة ، 

ُتييزو  ألفيياظ وتنشييط ألفيياظ ،  ، ألفيياظل وأسيياليبل  ألفيياظل وأسيياليبل ، وتمييوتُ  مرحلييٍة تخطوهييا تولييدُ 
وكلُّ مرحلة من المراحل تستحق ال ناية والدرس . وهكذا تكون جدلية الموت والحياة في اللغات 
 .منفصلة  ستكشاف خصائصدا ومميزاتدا 

إندا تختلف أيهيا مين مكيان ، من زمان آلخر  لفتختفإن اللغة كما  مكانلامستو   وعلى
 بيد أن ي ميد إليى صيورتدا  ةفي دراست  لغيًة م يني الوصفيواللغوي الذي يتب  المندج  ))آلخر 

، فالغايية التيي يسي ى (2)((. صيور لغيات البيئيات األخير  دراسيت الموحدة ، ويستب د من مجال 
التحليل بيين لدجية وأخير  ، إذ كيل لدجية أن   يخلط الباحث على مستو  : نحوها هذا الشرط 

مندا تمثل كيانا مستقال ، ونظاما متكامال من أنظمة الرمز ال رفي ، وكل عالمية فيي  ترميز إليى 
ا في اللدجات األخر  ، ألن ال رف الذي وه  الُ لقة بين هذا الرمز  م نى خاا قد يختلف عمَّ

أن الخليط بيين نظيامين عيرفيين مين أي و  شك )) ومفدوم  يختلف شيئا ما من مجتم  آلخر ، 
نوع سيادي في النداية إلى عد  تمييز أيٍّ مين النظيامين ، وهيل يمكين  ميرئ
أن يفدي  تقالييد  (3)

 .(4)(( .مجتم  وقد خلط بيندا وبين تقاليد مجتم  آخر

للش ر لغة ))خصائصدا تب اً لتنوع طرائق الت بير ، ف  تتباينمستو  األداء ، فإن اللغة  أما
ة ب  أوهح ما  هو الترخا في القرائن حين يكون الم نى هو الذي يقتهي القرينة  يميزهاخاصَّ

تسيتخد  اسيتخداماً مزدوجياً  الشي راللغة فيي  إن ،(5)(( . التي تقتهي الم نى هيوليست القرينة 
 أهيي َّ وظائفدييا حينمييا تييتمكن ميين إثييارة تيياديدا وسيييلة  ً وراييية  ً فييي وقييت ٍ واحييٍد ، وهييي وصييفب

دا أداة ً وصييفإ  وظيفيية ثانوييية فييي األدب ب الرمزيييةاألحاسيييس ونقلدييا للغييير ، وليسييت الوظيفيية 
الييذي   يجيوز فييي  للميتكل  باللغيية القياسيية أن يحيييد عيين  الوقيتتخيد  الوظيفيية ا نف اليية ، وفييي 

فيدا  ، ويجوز(2) ((موقف فسحة وعذر)) فلغة الش ر است مال اللغة ، منطرق القو  في ما ألفوه 
يى )) فيدا ما   يجوز في ريرهيا ، و إن ، ن ي  (7) ((. واءشياالشي راء أميراء الكيال  يصيرفون  أنَّ

اللغية القياسيية هيو تحطيي   منفال نصر الجوهري الذي يميز لغة الش ر  . ل  ذلك بحدودٍ  الشاعر
ة الشي رية ا نحيراف اليذي تقيو  بي  اللغي أولغة الش ر لم يار اللغة القياسيية ، وإنَّ هيذا التحطيي  

الشي رية   تديدف إليى التوصييل اليذي هيو مدمية  اللغيةليس إ  انحرافاً جمالياً مت مداً ، ذلك إن 
مقصوداً   ير أو القوليصبح هذا الت ب إذ، التوصيل إلى الوراء  بدذااللغة القياسية ، بل إندا تدف  

 .لذات 
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 –التيي هيي فينُّ قيولي  أيهيا  –ة في الش ر أكثر ت قيداً مندا في الخطاب التوصيلإنَّ مدمة 
ولكني  مي   أجزائي أو ا رتباط الحقيقي بين ، الم اني في  قد يفتقر إلى ذلك النظا  المنطقي  فبناءُ 

وقد أحرزت ال ربية بفهل  . (1)ذاك قادرل على إيصال الم نى إلى القلب بشكل  هذا بسرعة فائقة
بما توافر لدا من ثروة في صيغدا النحوية وأصبحت لغة الش ر  أعمال ش رائدا تطورا عظيما ،

 . (2)ورقة في ت بيرها عن ال القات التركيبية ت دُّ أعلى قمة بلغدا نمو اللغات السامية 

ية وسيم من ث َّ لكل مستو  نطقي دواف   ، و إن  ت م ينية قيد تختليف اتصبح ل  نظي  خاصَّ
طرائيق )) تكيون لمياء عليى أن وقيد اصيطلح ال.  أو كثيراً عين سيمات المسيتويات األخير  قليالً 

لاأل: الت بير في ال ربية أو مستويات األداء فيدا ثالثة  ، وهو المسيتو  ال يا   المفد المستو   وَّ
، وفي تصريف شاون حياتد  اليومية ،  ال امةأفراد البيئة اللغوية في مخاطباتد   إلي الذي يلجأ 

خهوع لقيوانين اللغية وأنظمتديا ويوصيف أو ال، و  يشترط في هذا المستو  الصحة والسالمة 
أبنياء البيئية اللغويية  إليي المستو  المفد  الصحيح الذي ي مد :والثاني  ( .ال اميَّة)هذا المستو  ب 

والثقافييية ، وهيو المسييتو  اليذي تالييف بي  الكتييب ، وتلقيى بيي   الفكرييةفيي الت بييير عين شيياوند  
ييا  .ونات الرسييميَّة ، ورييير الرسييميَّة بيي  الوثييائق والمييد ، وتحييررالمحاهييرات واألحاديييث  وأمَّ

الش راء والكتاب وهو مستو   إلي الصحيح البليغ ، وهو الذي ي مد  المفد فدو المستو   :الثالث
ة وحدها كالمستو  الثاني ، بل يطلب في  التأثير أيها في   يشترط   .(3)(( .الصحَّ

وفق على مة للدراسة والوصف ءمالهو األكثر  السابقةالمستو  الثاني من المستويات  إن
دة من كلِّ قيد ٍ ومطلقة من كيلِّ ميا ينحيرف  يمثلالمندج الوصفي الحديث ، وذلك ألن   اللغة مجرَّ

ٍة عن   ال ربييإن النحيو : قبيل قلييل  قلتُ  ولكن .(4)الم دود ونظامدا الثابت سمتدابدا ألسباٍب فنيَّ
لاألدبي األ والقرآن هو النا، لخدمة القرآن   َ نش  أُ إنما  بلغٍة أدبيية  أُنزلفي لغة ال رب ، وقد  وَّ

ة كانت م جزًة لكل ال رب ، ول  يقدروا على مجاراتي  ، وعليى  كيان عليى مين ييودُّ )) هيذاخاصِّ
اسيتخرجوا النحيو مين لغية  النحياةوليو أن ، المحافظة على القرآن أن يدرس اللغة التي أنزل بدا 

، وإجداهاً   للغاية التي س وا إليدا ًخيانةولكان ذلك مند   التخاطب لما وصلوا إلى ما يريدون ،
 .(5)(( .للغرا النبيل الذي عملوا من أجل 

يشير بوهو  إلى إن عملدي   األوائلالنحاة  عملنا عن طبي ة إلي الواق  الذي وصل ولكن
تيي ينبغيي أن فيي اختييار النمياذج ال –اللغية الحيديث  علي لقواعد  تب ا –ل  يكن موفقاً إلى حدٍّ ما 

بت بير أدق لوه  قوانين مستو  نطقي م ين كانوا يحاولون  أوتدرس لتقنين قواعد الفصحى ، 
ن   قاد حبُّ اللغويين األوائل للغية القيرآن لتسيخيره  جديودا ً ،  الخطأالحفاظ علي  وصيانت  من 

ذي دأب في  اللغويون ففي الوقت ال ،محاولة الحفاظ على لغة الذكر والذود عندا  فيكبيرة ً جدا ً 
ية ، قياد  فيوالنحويون   مشكورين    ية والنطقيَّ ية والمكانيَّ حصر اللغة من جمي  اتجاهاتدا الزمانيَّ

عملي د  هيذا إليى مسياوئ وعيي يوب في ي المي رحلة الالحي قة   مرحلية التق ييد   تمثليت فيي أبييرز 
األمير فيي أحيياٍن ميا إليى  الخروج على القاعدة حتى وصل ة، وكثر جوانبدا ب د  اطراد القواعد

ومن ذلك الت ليل لتخريج الكال  في وجدٍة تتسق  ،حدِّ النقا ، ث َّ قاده  هذا إلى التأويل والتقدير
، وقيد  م  القاعدة األصليَّة ، لكنَّ ذلك التقدير كان على حساب الم نى في مواه  ليست بالقليلية

 .تددر بسبب  نواٍ  جماليَّة وفنيَّة في الكال  

 دياال ربيية بجزئياتديا كل اللغية بحملٍة واسي ٍة لجمي  أوَّ ً قاموا  ي سبيل استخراج القواعدوف
يسييم ون  ءأعميياق الصييحرا فييي، فرحلييوا إلييى بطييون البادييية ، وراصييوا  ونماذجدييا المختلفيية
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نفرل مند  يدونون كل ما يتنياهى  كان، ويدونون ما ينطق  أهل القبائل المختلفة ، في الوقت نفس  
مين األعيراب ، بيل لي  يفيتد  أن  الحواهير  من األش ار عن طريق اليرواة والوافيدين عليى إليد

 .  (1)المجانين وأهازيج النساء منوأخذوا اللغة ، يدونوا كال  الصبية في الطرقات 

تجمي  بيين أييديد  كي   هائيلل مين نصيوا اللغية  الطييبلدذا الجديد الكبيير وال ميل  ونتيجة
إذ تحيدثوا  -وجيود مسيتويات مختلفية فيي اللغية  استشي رواندي  أوم  ،  فالقابلة للدرس والتصني

إليى تصينيف  ي ميدواإندي  لي   -(2)والمذمو  والشاذ والخطأ والرديءعن الفصيح واألقل فصاحة 
وطييرق أدائييية  مختلفييةوليي  يراعييوا فرزهييا وتنسيييقدا علييى مجييامي   ، هييذه المسييتويات الكالمييية

وقرنيوا  ، للقبائيل المحليَّة الي الفصاحة إلى جنب اللدجات الري فجم وا المستو  البال ،مختلفة 
يي قديمييةٍ ، وسيياووا فييي ا حتجيياج بيين لغيياٍت  الشي ر ميي  الكييال  الييومي  اتٍ تناهيت إليييد  ميين مرويَّ

 . الذي تنطق ب  األلسن كلَّ يو  الكال وقد تكون منقرهة من ا ست مال الحي  ش ريةٍ 

ة ً ميين هييذا الكيي  الكبييير والمنييوع ميين  مستميي اللغيية د وا قواعيي النحيياة أن يه يي وحيياول  دَّ
، وعد  اتساقدا واطرادها ، حتيى وصيلت القواعيد فيي  القواعد، فقاده  هذا إلى خلط  النصوا

وينصب الفاعل عند ، وقد يرف  المف ول :)) ل ابن عقيلوقمثالدا ،  بينداحد التناقا فيما  أحيانٍ 
                                     .                    (3)((أمن اللبس

 

 .أقساُ  الشاهد النحوي  :األمر الثالث 

اللغيوي منوعييا ً فقيد مثلييت الشيواهد المسييتويات  الشياهدلطريقية جميي  اللغية أصييبح  ًً  تب يا
 حيثيياتويمكين تقسيي  الشيواهد اللغويية مين   ، ديااللغية ال ربيية جمي  أبناءالنطقية التي تكل  بدا 

 : على انقس  تب ا ً لألفراد الناطقين بدتجدٍة فمن ، كثيرة 

 .لغة مشتركة: يمثل شاهدل  :أ  

                 . ( لدجات )  لغات قبائل محليَّة :يمثل شاهدل  :ب

 : علىمن حيث المستويات النطقية  وينقس    

 .الش ر  :الثانية  المرتبة.                 القرآن الكري   :األولى  المرتبة

 .نثرل فصيحل  :الراب ة  المرتبة.                         األمثال  :الثالثة  رتبةالم

والكتيياب :))ميين األصييناف األخيير  يقييول الفييراء دة القاعييالقييرآن فإنيي  أبلييغ فييي إثبييات  أمييا
إليى ا حتجياج بيالقراءات  النحيويينأكثير  ، وذهيب (4)(( .، وأقو  في الحجة مين الشي ر أعرب
ة ً ، إ   ،ها فصيحة ًدِّ وع  .  (5)  يقاس عليدا أنداحتى وإن كانت شاذَّ

فييي كتييب النحيياة   انتشيياراً الثانييية لكنيي  كييان أوسيي   المرتبييةنيي  يييأتي فييي أالشيي ر فميي   وأمييا
موا الش راء أصينافاً  واللغويين ،  وموليدون  وإسيالميونجياهليون ومخهيرمون  : فدي ، وقد قسَّ

عن سنن كال  ال رب  ةوإن كانت شاذة أو خارج،   يستشدد بأش اره والمخهرمونفالجاهليون 
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ومند  من توقف ، وأميا الموليدون فلي  يحتجيوا   فمند  من احتج بكالمد اإلسالميونال ا  ، وأما 
 . (1) بأش اره 

مختلفة وم ايير مت ددة حتى بقي متأرجحا ً بيين  لهوابطالحديث الشريف فقد ت را  أما
 . (2)ومن  ا حتجاج ب ،  مرتبت  وفياألخذ ب  وإدراج  م  القرآن 

 :على  هاصدور ةٍ يقينيَّ وثاقتدا و حيث منأن تنقس  الشواهد اللغوية  ويمكن

لاأل القس   : بداالشواهد الموثوق :  وَّ

 وهو أوثقدا  - الكري   القرآن- 

 ك لَّ لي س   - الجاهلي الش ر -      

 :بدا  الموثوقالشواهد رير : الثاني  القس 

 ر المنسوبة لقائل ري األش ار. 

 المصنوعة  األمثلة. 

 المولدين أش ار . 

 يريييدالييذي  ويِّ  ُّغوالليي الحييديث النبييوي يتييأرجح بييين القسييمين تب ييا لم ييايير النحييويِّ  وبقييي
 . ا ستشداد ب  أو   يريد

 

 . أخذ اللغة من طريق السماع وموقف ال لماء من  : األمر الراب 
 

عليى اللغيويين األوائيل فرصية هيبط  –و األدائي  المكانيوالزماني  -الخلط الكبير  هيَّ 
أن ي تميدوا المسيتو  فيي  ، ففيي الوقيت اليذي كيان علييد   الفصيحىالقواعد الدقيقة للغية ال ربيية 
لخليوه مين الهيرورات التيي تيادي إليى خيرق  ،قيوانين اللغية  لوهي األدائي النثري رير الفني 

ريرهييا  ميينن لديي  مميييزات المسييتويات البالرييية  كانييت سييتتبي ، وعنييدهانييواميس اللغيية ال اميية 
لفي  من هرورات أساسا  ، بماوعوامل ارتقائدا عن المستو  ال ا  ، نراه  اعتمدوا الش ر   أوَّ

وا إلييي   يية ، بييل مييا  لغيياتميين حيييث السيي ة والكثييرة لتقنييين اللغيية ، وهييم  القبائييل ولدجيياتد  المحليَّ
ية ، وحياولوا جمي   شي بتانقرا من كال  األقوا  البدويَّة ، وما  مين خطيب بالريية وفنيون قوليَّ

 !هذا  لد هذا كل  في قواعده  ، ولكن أنَّى 

فييألزموا  نحيياة البصييرة قييد استشيي روا هييرورة وهيي  م يييار م ييين  نتقيياء اللغيية ، ول ييل
عن حهري قط ، و  عن سكان البراري ، ممن كان يسكن أطراف بالده  ))يأخذوا   َّ أأنفسد  

مين قبائيل  اللغياتصيني  البصيريين بانتقياء وكيان  ،(3) (( . سائر األم  الذين حولد التي تجاور 
وأكثير  هرراً أقلَّ  – (4)قيس وتمي  وأسد ث  هذيل وب ا كنانة وب ا الطائيين :وه   –م ينة 

فتحييوا البيياب علييى  إذ، انسيجاماً فييي وهيي  القواعييد مين عمييل الكييوفيين الييذين كييانوا أكثير خلطيياً 
ليو سيم وا بيتياً  ))دي  أنَّ شاع عند  حتى  ، ولو كان شاذاً أو نادراً    المسموع كلِّ  ،مصراعي  أما

أبييو زيييد  يقييول،  (5) ((.واحييداً فييي  جييواز شيييء مخييالف لألصييول ، ج لييوه أصييال وبوبييوا علييي  
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فلقييي عيسييى والخليييل ، البصييرة  قييد  علينييا الكسييائيُّ  )) : عيين الكسييائي  ( هيي 215ت)األنصيياري 
 الخطأفأخذ مند  الفساد من ، أخذ مند  ، ث  صار إلى بغداد ، فلقي أعراب الحطمة و،  وريرهما

 :أيها (ه 347ت)درستوي عن  ابن  وقال، (1)((.واللحن ، فأفسد بذلك ما كان أخذه بالبصرة كل 
،  عليي  ، فيقييس، فيج لي  أصيال  يسيم  الشياذ اليذي   يجيوز إ  فيي الهيرورة كان الكسائي  )) 

ابن جني البصري مذهب الكوفيين  ووافق ، (2)((. ، فأفسد بذلك النحو( األُبل َّ ة  )راب واختلط بإع
ميا قييس عليى كيال  ال يرب فديو مين )) ن أفيذهب إليى  ، القياس عليى كيال  ال يرب س ةهذا في 
إعل  إن س ة القياس تبيح لد  :))يقول في ذلك ، وذهب إلى إن اللغات كلدا حجة ، (3)((. كالمد 
ولكين ، نَّدا ليست أحقَّ بذلك مين رسييلتدا ألوليس لك أن تردَّ إحد  اللغتين بصاحبتدا ،  ...ذلك 

ا ردُّ ... فتقويدا على أُختدا  أحداهماراية ما لك في ذلك أن تتخير   .(4)((.باألخر  فال أحدهمافأمَّ

ة ثال إياهوالم يار الثاني الذي ألز  النحاة أنفسد   ثة قرون ، تحديده  عصور الفصاحة بمدَّ
لكين هيذه .  (5)آخر من يحتج بش ره ، ويوثق بفصياحت  (ه 151ت)وأجم وا على أن ابن هرمة 

ة  تمثيل بنيزول القيرآن ، ت تغييراً كبييراً فيي اللغية دندا شدأإذ للدرس ؛  ح  تصلعلى س تدا المدَّ
وا هيرورة فكيأنَّ النحياة استشي ر .، فهال عين طولديا وتطور أساليب القول تب ا لذلك ،  الكري 

للدرس ، لكند  ل  يكونوا موفقين تماما حينما ج لوه ثالثة قرون نصيفدا قبيل  م ينٍ تحديد عصر 
 .ونصفدا ب ده  اإلسال 

 تفي نظيرتد  هيذه ، إذا كاني رايت ابت د عن  -والكوفيالبصري  -ن كال الفريقينأ والواق 
ن الييذي دف ديي  إلييى هييذا أو ويبييد. ال ربييية المشييتركة  أووهيي  قواعييد للغيية الفصييحى  يهيي غايييةال

 :الخلط الكبير أمران 

 ل وهو  ال القات والفوارق بين اللدجيات والمسيتويات النطقيية واللغية ال ربيية  عد دما أوَّ
سي ى البصيريون لألخييذ عين قبائيل م ينية ، وهيدفد  هييو )) وليذلك  ؛ (الفصيحى) الموحيدة
فرقوا فيما أخذوا عن هذه القبائل تق يد اللغة األدبية المشتركة ، رير إند  ل  ي إلىالوصول 

ومين هنيا جياء الخليط وا هيطراب ورأينياه  . تلك اللغة المشتركة ولدجات الخطاب  بين
 ا هيطرابول  يكن الكوفيون أقيلَّ ميند  حظيا ً فيي . عن قواعده   ذ َّ كلَّ مثال ش ياولون

وأصحاب  المشتركة ، ول  يفرقوا كذلك بين اللغة والخلط ألند  أخذوا اللغة عن كلِّ ال رب
 . (2)((.الخطاب

 فديو تيارةً   ،يقا  من أجلدا اليدرس النحيوي واللغيوي  التيت دد الدواف  والغايات  :واآلخر
وقد   ن د  جانبا مين البحيث المقيا  مين ، فلسفيل جدليل  ، وثالثة، وأخر  ت ليميل  وصفيل 

 . وةظإلظدار المقدرة ولنيل الح أوأجل التسلية ال قلية 

 ومميا سيبق .ريير متسياوية مين عيال  إليى آخير  بنسيباألمران دف ا إلى ذلك الخليط  هذان
انأتحرج من قبول رأي ني أ : يتهح ا  حسَّ اللغة التيي درسيدا النحياة كانيت ))أنَّ ير   عندما تمَّ

ما الفروق اللدجيَّة إ  إلى حدٍّ محدوٍد ، يشدد لذلك أن النحو ك تفسدهاإلى حدٍّ كبير لغًة واحدة ً   
أميا الشيذوذ فيأمرل شيائ  فيي  .أيهيا  محيدودٍ فيي  التلفييق إ  إليى حيدِّ  و  يبيد األقيدمينتلقيناه عن 

اليذي ورثنياه فيي كتيب األقيدمين يمثيل مجموعيات نحويية  النحيون والحق أ ، (7)((.جمي ا اللغات
إليى ب نف على أن تصاغ بقاليب واحيد ، حتيى وإن أدَّ  ذليك  ، أررمتلمستويات نطقية مت ددة 
والغرييب أن .  التهيحية بالمسيتو  اليد لي للكيال  أو البالريي فيي  أو، كسر ب ا تلك القواعد 
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ان ا  حسَّ مياذا كيان عليى  : وليو سيألنا أصيحاب المنياهج الحديثية :)) يقول في الصفحة السابقة تمَّ
ميا  ليىإأن يف لوا في وه  لغوي كدذا الذي صادفوه في أيامد   لكيان ردهي  هيو اإلحالية  النحاة

لدجية  التيزا [ وهو...]يجري في الوقت الحاهر في أقسا  الدراسات اللغوية الحديثة بالجام ات 
متمييزًة عين بنيية  مان يةً  جام ةً  ألن لكل لدجة نظاماً وبنيةً  –  يخلط ريرها بدا ، واحدة ب يندا 

ألوق ي   ...ٍد فلو أن طالبا تصد  للبحث في لدجتين أو أكثر في وقٍت واحي،  ...أخر   لدجةكل 
 . وهذا ما ل  ينج من  ب ا النحو ال ربي : أقول ،(1 )((.في متاهات ومتاعب ذلك

ومندج األقدمين في جم  :))صبحي الصالح حينما يقول إني أتحفظ أيها في قبول مقولة و
لنسيتطي   حتيى، واإلفراط في الحيطة أحيانا   وا ستقراءاللغة علميل دقيقل ي ول على المالحظة 

ين تشيوب  تجنبيوانكون مطمئنين إلى أكثر ميا اسيتنتجوه مين خصيائا لغتنيا التيي  أن أخيذها عمَّ
يية شيائبةعيربيَّ  علميياء اللغيية  عليى أنصييبحي الصييالح فيي  أوافييق  اليذيفييي الوقييت ف ، (2)(( .تد  أيَّ

إن ميا اسيتنتجوه  : أسيتطي  القيولأو قاربوا ذلك ، إني    أجم األوائل قد استوعبوا نماذج اللغة 
 ،الفصحى  ال ربيةمن خصائا هو  -حد التناقا فيما بيندا إلى قد وصلت أحياناً  –من قواعد 
حيين اسيتنبطوا  التنياقافيي كثييٍر مين [ القيدماءأي النحياة ]فوق وا :)) قبل ذلك صبحي وقد قال 

علييى الفصييحى اللدجييات  ، وأقحمييواقواعييده  النحوييية والصييرفية ميين كييلِّ مييا روي عيين القبائييل 
فيي تنسييق شيواهده  عين   األفغياني  سي يدكميا قيال األسيتاذ  -نة المت ددة ، ولي  يصيدروا المتباي

 التخاطيبلدجيات واألدائيية المثاليية  اللغيةومنشيأ هيذا كلي  خلطدي  بيين ،  ...خطة محكمة شاملة 
كان  فإذا،  (3)((.والتوحيد ا طراد، في حين إن شرط اللغة  ال امة لد  القبائل الكثيرة المشدورة

فقد   يكون   -نفس   صبحي الصالحعلى حد قول  -قد أوق د  في كثير من التناقا  عملد كان 
 ( .مندج علمي دقيق)بأن   ال ملمن المندج ال لمي أن نصف ذلك 

 

يي أد  وفييق قواعييد واحييدة مطييردة إلييى  علييى المختلفييةل فييي هييبط المسييتويات هييذا التمحُّ
وتهيي  الطرييق عليى ، كال  النحياة  مواور ، مجموعة كبيرة من التأويالت زادت من الخلط

 .  اللغة عن واصف  ً، فهال(4)المت ل  
 

ي ميدوا إليى نيوع واحيد مين مسيتويات الكيال   أن  كان على النحيويين   أنَّ ما تقد   وخالصة
النحو من   وإذا كان الغرا الذي أنش. واحدة  بق ةليدرسوه ، همن حقبة زمنية محددة ، وفي 

فيه َّ للميألوف ، ي تمدوا المندج الفصيح فقط  عليد  أن   كانالقرآن الكري  أجل  هو الحفاظ على 
  قواعييده  أو القييرآن ، أمييا مييا يخيرج عيين المييألوف فييذلك ليي الشيي رمين الكييال  مييا تييآزر م يي  مين 
النحيو )و( النحو التاريخي )و( نحو اللدجات)الجغرافية فيدرس أووقوانين  التاريخية أو البالرية 

كل  على انفراد لتتهح سمات كل واحد مندا ومميزات  ، وتطرد القواعد، ( الش رة لغ)و( القرآني
ونتخلا من كثير من التأويل والتقدير، اليذي هيي  علينيا نهيارة ، خرق القاعدة  منونتخلا 
 . اللغويالدرس 
 

يمثل الش ر الجياهلي اليذي تنياهى إلينيا فيي عصير نيزول القيرآن : ومن هذا المنطلق أقول 
ا فيدا ل مليات نقيد  القدوة المثلى والدرجة  ال ليا ؛ إذ نهج واكتمل على مرِّ عصور سابقة ُعرِّ

وتمحيا توخت تدذيب  وتقوي  أساليب  وأوزان  وصوره ، أي ا رتقاء بلغت  وم ناه ، ث  إن هذا 
ة فيدا ما يذكر من خصائا لدجية للقبائل ال ربي    نر، الش ر كانت تنتظم  لغة أدبية موحدة 
توحييد لغتيي  الشيي رية يرجيي  بييال ريييب إلييى عملييية النقييد  إنَّ . علييى الييرر  ميين ت ييدد قبائييل قائلييي  
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والتمحيا التي رافقت مسيرت  ، ث  استمرت حتى صار هذا الش ر يمثل جزءاً رئيسا من اللغية 
التييي تسيي ى القبائييل كلدييا إلييى التفيياه  بدييا فييي محافلدييا ال اميية  ، ال ربييية الفصييحى المشييتركة

 :فلغة الش ر الجاهلي تتهمن سمتين رئيستين  ، (1)اسمداومو

  َ( المشتركة ) لغت  تمثل نموذجا للغة الفصحى  إن. 

  َّإذ هيي لغية فنيية لينا أدبيي ، فديي  لغت  تمثل لغة ذات مستو  بالري عالي الجيودة ؛ إن
 .البليغ  المفد  الصحيحليست لغة نثرية من المستو  الثاني ، بل هي المستو  الثالث 

 

إن القرآن نزل بلغة ال رب الفصحى ب د وصولدا إلى قمة نهجدا متمثلية فيي نمياذج  تقل
 :نان السمتاهات ومن هنا أيها كان من ب ا سمات لغة القرآن الكري . الش ر الجاهلي الفصيح 

 .( المشتركة)إن لغة القرآن تمثل النموذج األرقى للغة الفصحى  .1

 .، بل هي أبلغ نا عربي تشرفت بتمثيل  اللغة ال ربية  إن لغة القرآن نموذج للغة البليغة .2

 

 لقد وعى علماء ال ربية والمفسرون األوائل أن القرآن والش ر الجاهلي يشتركان في سيمة
ندما من الفصيح المشترك ، وتمثل هذا الوعي في دعوة أ الية الجودة ، والاللغة الفنية  م ينة هي

إذا ت ياج  : )) قيرآن الكيري  بالشي ر ، فقيد أُثير عني  قولي  لتفسيير ال( هي  28ت)      ابن عبياس
إذا سييألتموني عيين : ))وقوليي   (2) ((.فييإن الشيي ر عربيييل  ،شيييءل ميين القييرآن فييانظروا فييي الشيي ر
ولقييد أثييارت دعييوة ابيين  (3) (( . فييإن الشيي ر ديييوان ال ييرب رريييب القييرآن فالتمسييوه فييي الشيي ر،

ف جم  ما ي يند  على فد  القرآن وتفسيره من الش ر ، عباس هذه حركًة نشيطًة بين ال لماء بدد
ليثبيت أن  ، إ َّ صيد  هيذه اليدعوة( مجياز القيرآن ) فيي كتابي  ( هي 219ت)وما ف ُل أبي عبييدة 

 .(4)وإن  من سن  ما ي رفون ، القرآن جار على أساليب ال رب في كالمد 

 ى إلى استكشاف التطور لموهوع الرسالة التي تس يوهذا السبب نفس  كان وراء اختيار
وازن أأن  تالذي أحدث  القرآن في اللغة ال ربية الفصحى وفي جزئية من جزئياتدا ، ولقيد حاولي

المتمثيل فيي دواويين شي راء أصيحاب  ،ولغية الشي ر الجياهلي الفصييح ، بين لغة القيرآن الكيري  
جم دميا عصير قيد ، وية بليغية  الم لقات السيب  ، فكيال النصيين لغية فصييحة ، وكالهميا لغية أدبي

 . واحد
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ماء  يي ين و موقييف ال ل نظريتييا التنيياوب و التهميي: المبحييث الثالييث 
 مندا

 

باً وَمناباً أَي قا  مقيامينَ يقال  وهي  ، تيكابَ يَ تيك و ن  وبَ يقيال جياءت نَ ،  اَب عني فالنل َيُنوُب َنو 
َفريقا وكذلك،  ة فيما بيند  في الماء وريرهوبَ النَّ  ونَ بُ اوَ نَ تَ يَ  ، وَيَتناَزلُوَن،  َيَتناوبونَ : ل للقو  في السَّ

ليةً ، وَيَتطاَعُمون  ليةً ،  أَي يأ كلون عنيد هيذا ُنز  ليةُ  ، وعنيد هيذا ُنز  يَن   لدي  حتيى : والنُّز  الط ياُ  َيص 
بة .يشب وا و  بةل َيُنوُبدا أَي ، وكذلك النَّ ناُوُب على كل واحٍد مند  َنو  بية  ، وجميُ  النَّ  ط ياُ  ييو ٍ  والتَّ و 
عين الحيرف إذا قيا  مقامي   وبُ ُنيفيالحرف يَ ، فالنيابة هي القيا  في أداء الف ل مقا  األخر. (1)ُنَوبل 

  فسيييكون لدييذا أحييد،  ولمييا كييان التنيياوب يييدل  علييى التشييارك فييي إيقيياع الف ييل،  فييي تأدييية م نيياه
 :م نيين

ل ( الييال )تييأتي  فقييد، أن كييل حييرف يقييو  فييي تأدييية م نييى الحييرف األخيير بنوبيية :  األوَّ
( عليى)و، كيامالً ( عليى)م نيى ( اليال )فييادي ،  (اليال )مكيان ( عليى)وقيد تيأتي  ، (عليى)مكيان

 .كامالً رير منقوا ( الال )تادي م نى

والحرف اآلخر يقو  بتأدية جزء من ، أن يقو  كل حرف في تأدية جزء من الف ل :  اآلخر
، تنياوب فيديا مشيتركة كلديا فيي إيقياع الف يل وهكذا تكون الحروف التي تحتميل وقيوع ال ، الف ل

 ، (إليى)يادي جيزءا مين م نيى ( الال )و، ( الال )يادي جزءا من م نى ( على)ف لى هذا يكون 
 .من خالل البحث أي الم نيين أحق بأن ياخذ ب   نوسنستبي

فيميا ليو كانيت لي   –هل للحرف م نى واحد أو أكثر  وهل م اني  :  نسألوب د هذا لنا أن 
 حقيقية أو مجازية   –عدة م اٍن 

ً  األسئلة يمكن القول  : لبإجابة عن هذه 

1-  

وقيد تكيون لي  م يان ،  إن من ال لماء من يير  أن لكيل حيرف م نيًى واحيداً   يغييب عني 
وهيو ، في األصل هو ا ختصاا ( الال )التحقيق إن م نى ( : )) ه 741ت)قال المراديُّ ، أخر

وإذا تاصلت سائر الم اني المذكورة وجيدت راج ية ، حب  م ان أخر وقد يص، م نى   يفارقدا 
دلت الال  على إن مجيئيك مخيتا بياإلكرا  إذا  ، جئتك لبإكرا : إلى ا ختصاا ألنك إذا قلت 
رد كثير ( : )) الباء)شأن بوقال في مكان آخر  ،(2) ((. فتأمل ذلك، كان اإلكرا  سبب  دون ريره 

وج لييوه م نييى   ، سيبيي وي  كمييا ذكيير ، البيياء إلييى م نييى اإللصيياق  ين سييائر م يياني ميين المحققيي
ًٍ أخر، يفارقدا  ًٍ ونقل ، (4)مثل هذا القول ( ه 712ت)وقال المالقيُّ   ،(3) ((.وقد تنجر م   م اٍن

اج وا خفير األصيغر ( : )) من)في م اني  وطائفية مين الحيذاق إليى ، قد ذهب المبرد ابن السيرَّ
أ  ، وان سيائر الم ياني التيي ذكروهيا راج ية إليى هيذا الم نيى ، اء الغايية إندا   تكون إ   بتد

أكليت مين : فأنيك إذا قليت ،  وهو راج  إلى ابتيداء الغايية، م انيدا  أشدرتر  إن التب يا وهو 
ل أجرائي  فأنفصيل ، الرريف   فميآل م نيى الكيال  إليى ابتيداء الغايية، إنميا أوق يت األكيل عليى أوَّ

.))(5) . 
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 أن رالبية علماء النحو واللغة كانوا يستش رون أن أحد الم اني في كل حرف رالبل ويبدو 
ا يذكرون كل حيرف يقيدمون مالنحاة حين ا نجد أنَّ نَّ أحتى ، ويكون م نى رئيساً في د لت  ، علي  

،  عنيده  وهو الذي قد ترج  إلي  ب ا الم ياني األخير ، هذا الم نى األكثر شيوعاً واست ما  
وعلييى تفيييد ا سييت الء وميين تفيييد ا بتييداء وعيين تفيييد ، فيييد اإللصيياق تإن البيياء :  ون مييثالً فيقوليي

ومن ث  يهيفون إلى كل واحد من هذه الم اني عدة م ان أخر قد تاول ، (1)المزايلة أو المجاوزة
 .وبذلك يكون الم نى المذكور أوَّ  كاألصل الذي ترج  إلي  الم اني األخر، إلى هذا الم نى 

2 -

وعيييدَّ ، ويييير  قيييو  آخيييرون أن الحيييرف الواحيييد قيييد تكيييون لييي  م يييان متنوعييية ومت يييددة 
القول بت دد الم اني هيو  إنَّ  .(2)هذا الرأي هو الصحيح (ه 712ت)والمالقيُّ ( ه 749ت)المراديُّ 

مي  الم ياني  –فتارًة يادي الحرف م ناه الذي وه  ل  أصالً ، الذي يحمل على القول بالتناوب 
حيرف آخير أو  ابَ َنيفيي الد لية عليي  مَ  وبُ ُنيوتارة أخير  ييادي الم نيى اليذي يَ  -ل إلي التي تاو
 .  حروف

وقد ذهيب الكوفييون ومين تيب د  إليى القيول بجيواز نيابية الحيروف ب هيدا مكيان ب يا ، 
وأن كل م نى من هيذه الم ياني قسي  برأسي  ، ولييس أحيدها ، وصحَّ تنوع م اني الحرف الواحد 

وما تقد  من نيابة الباء عن ريرها من حيروف الجير :))    إلي  ، قال المراديُّ أصال وريره راج
ب هييدا عيين  وبُ ُنييهييو جيياٍر علييى مييذهب الكييوفيين وميين وافقديي  ، فييي أن حييروف الجيير قييد يَ 

 .(4)...((د  كالقتبي وأكثر هذه الم اني إنما قال ب  الكوفيون ومن وافق:))، وقال أيهاً (3)((.ب ا

يد ت اقيب هيذه الحيروف  (5)(هي 219ت)الرأي أيهياً أبيو عبييدة  وقد ذهب إلى هذا ، وقيد أكَّ
ومن مجاز األدوات اللواتي لدن م ان في مواه  شتى فتجيء األداة مندن فيي ب يا :)) بقول  

ا صر  ب   .(2)(( . تلك المواه  لب ا تلك وقد يكون لب ا إشارات يونس وسيبوي  فهالً عمَّ
الذي ذكر فيي   ، (م اني القرآن)ر على تبني هذا الرأي في كتاب  ب  أبو عبيدة مادًة أعانت األخف

ن كتابي  ))، ت اقب م اني األدوات  ( م ياني القيرآن)وربما أخيذ ذليك الفيراء مين األخفير ، فهيمَّ
 .(7)((  .كثيراً من ت اقب حروف الجر ب هدا مكان ب ا

حيروف الم ياني بياب تفسيير )الباب الذي أسماه ( ه 272ت)ول ل في تخصيا ابن قتيبة 
إنديا تتنياوب الم ياني  : ، فاتحة الباب لل لماء أن يتناولوا هذه الحروف التيي قيالوا(8) (وما شاكلدا
باب است مال الحروف ))بابا لذلك أسماه ( ه 392ت)وقد خصا من ب ده ابن جني . فيما بيندا 

يي، وذُ  (9)(( ب هييدا مكييان ب ييا دخييول ) فييي قييد كتييب ( هيي 437ت)أن مكييي ابيين أبييي طالييب  رَ ك 
،  (11)فصيالً  فيي الحيروف وأصينافداابين حيز  ، وقيد خصيا  (11)( حروف الجر مكيان ب يا

بابا كبيراً في الكيال   ، وعقد الزركشيُّ (12)(سر ال ربيةفق  اللغة و) وف ل مثلد  الث البي في كتاب 
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، (1)عن المفيردات مين األدوات والبحيث عين م انيديا مميا يحتياج إليي  المفسير  خيتالف ميدلولدا
 .(2)(م ترك األقران)و( اإلتقان )في وكذلك ف ل السيوطي 

ومجيازه مين تنياوب الحيروف ب هيدا ، وقد أفاد المفسرون مما تناقلت  كتب م اني القرآن 
( هي 538ت) والزمخشيريُّ ( هي 421ت) والطوسييُّ ( هي 311ت) وقد نقيل الطبيريُّ ، مكان ب ا 
في تفاسيره  ( ه 1342ت) واآللوسيُّ (  ه 745ت) وأبي حيان األندلسي  ( ه 548ت) والطبرسيُّ 

ما يدل  على تبنيد  هذا الرأي 
(3). 

أو أن أرليب ، و  ي ني كثرة ما تناقل  ال لماء عن تناوب حروف الجر أن األمر مسل ل بي  
 . ن ليس للحرف إ َّ م نيى واحيدأفالبصريون كانوا يصرون على  ،علماء ال ربية يقولون بذلك 

ُد من ال فدذا الم نى أصلل ،  ، م اني ل   ما يمكن تأويلدا وإرجاعدا إلى هذا الم نى الواحدوقد َتر 
  تكون إ َّ ( في) أنمذهب سيبوي  والمحققين من أهل البصرة ))وقد تكون هناك فروع علي  ، ف 

 .(4) ((. وما أوه  خالف ذلك ردَّ بالتأويل إلي  ، للظرفية حقيقة أو مجازا

لسياغ أن ( فيي)بأندا لو كانت بم نى ( في)بم نى  (على)أو  (إلى) وردَّ ابن عصفور كون
وجيب أن فلميا لي  تقيل ال يرب ذليك ( في الكوفية)أي ( زيد على الكوفة)أو ( زيد إلى الكوفة)يقال 

 .(5) ، ويبدو أن  أخذ ذلك من كال  ابن جني في الخصائا يتأول ما أوه  ذلك

وب ب هيدا عين ب يا بقيياس ، ُنيلجر   يَ ن أحرف اأمذهب البصريين :)) قال ابن هشا  
وأحرف النصب كذلك ، وما أوه  ذلك فدو عنده  إما ماول تأويال يقبل  ، كما أن أحرف الجز  

(71مين اآليية: طي  ){وَلاأُصَـلببَنَّ ُ ْ فِـي جُـذُواه النَّ ْـله    }اللفظ كما قيل في 
ليسيت بم نيى عليى ، ( فيي)إن .  

ع بالحال في الشيء ، وإميا عليى تهيمين الف يل م نيى ف يل ولكن شب  المصلوب لتمكن  من الجذ
 . (2) ...((يت د  بذلك الحرف 

: وحاول ابن هشا  أن يهيف قيدا ليحدد ب  إطالق التناوب الذي يقول ب  الكوفيون ، قائال 
 . ويسييتدلون بيي  ، وهييذا أيهيياً مييا يتداولونيي ( حييروف الجيير عيين ب ييٍا  ب يياُ  وبُ ُنيييَ ):قييولد  )) 

إذ كل موه  ادعيوا ، استد لد  ب   ت ذرُ يَ وحينئٍذ ف ،( وبُ نُ يَ )على قولد   (قد)خال وتصحيح  بإد
 :  نسل   إن هذا مما وق يت فيي  النيابية ، وليو صيح قيولد  لجياز أن يقيال: في  ذلك يقال لد  في  

 .(7) ...((مررت في زيد ، ودخلت من عمرو ، وكتبت إلى القل  

والبصيريون    ، ن بتنياوب الحيروف فيي تأديية م انيديان الكوفيين يقوليوأفخالصة القول 
يرون هذا المذهب صحيحاً ، ويجزميون أن للحيرف م نيى واحيد يبقيى ييدور فيي أشيكال مختلفية 

 . (8)من است ما ت الحرف الواحده

إن مناقشيية األمثليية التييي اسييتدل بدييا الكوفيييون علييى وقييوع التنيياوب سيييمر بنييا تفصيييال فييي 

اد فيي كتابي  :   باحثيانديا فيد ناقشدا وأفياا البحث ، وق اه   منمو تنياوب )محميد حسيين عيوَّ

ومن ي  فيي ، ، وقد انتدى في  إلى رفا القيول بالتنياوب (  1982 -حروف الجر في لغة القرآن

نظريية الحيروف )وهادي عطية مطير الدالليي فيي كتابي  ،ن مساوئ األخذ بدذا القول ، وبيَّ  اللغة

جرأة سيابق  ، لكن األخير ل  تكن ل  (  1982 - مالدا القرآني بالرياً ال املة ومبناها وطبي ة است
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البالرييين والمفسيرين فهيال عين النحياة فيي نشير  أثير، بل عرا اآلراء وأشار إليى واستي اب  

 .نقلدا في كتبد  ومالفاتد  وتخصيا ب هد  فصو  في مالفاتد  ل رهدا بقهية التناوب 

اد ،   ، ورصيد جوانبي ، د في بحث الموهوع واستي اب أب اده قد أجافأما محمد حسين عوَّ

وقد كان دقيق المالحظة في مناقشة كثيٍر من أمثلة الكوفيين التي استدلوا بدا على وقوع التنياوب 

 مجييءو،  (البياء)أو  (عليى)بم نى  (الكاف) مجيء، و( في)أو  (من)بم نى  (متى)مجيء مثل 

ل المقيا  بمييا   اردت أن أنقييل نمياذج مين استشيداده لطيوليو أ ، (1)وريرهيا( البياء)بم نيى  (عين)

نيابة ب ا حروف الجر عن ب هدا ب هاً ، وإن الشيواهد ))وانتدى إلى القول بطالن . يحتمل  

ورأينا أن كل حرف ييادي  التي سيقت للد لة على الت اور راج ة إلى التركيب   إلى الحرف ،

  الحيرف م ياٍن أخير  تياول إليى الم نيى الكليي م نى  خاا ب    يادي  ريره ، وقيد ينجير مي

البصريين ويأخذ بما قالوا ، فإن وجد  وافقوهو بدذا ي.  (2) ((الذي يختا ب  الحرف دون ريره

أم ن النظر فيي وق  موق  ريره من شواهد ال ربية يشير ظاهره إلى أن حرف الجر  اوجد شاهد

 .ابتداًء  وه  ل الم نى  الذي في النداية أن الحرف باٍق على باب  وهو  ليجد التركيب

إن األخذ بمسألة تنياوب الحيروف يفهيي إليى مشيكالت لغويية واهيطراب  فيي البييان قيد 

ليى خطيورة األخيذ بديذا القيول عليى ع( هي 392ت)صيح ، وقيد نبي  ابين جنيي يأباه ا ست مال الف

 واب  د الصي ب يهذا بياب يتلقياه النياس مغسيو  سياذجا مين الصين ة ، وميا أ:))س ت  وإطالق  قائال

ويحتجيون ليذلك بقيول هللا  ، (مي )تكيون بم نيى ( إلى)وأوقف  دون  ، وذلك إند  يقولون إن ، عن 

، ولسينا نيدف  أن ... أي مي  هللا ، ويقوليون  ، (52مين اآليية: آل عميران){مَـنْ أانْصَـارهإ إهلاـن اللَّـبِ    }:سبحان 

موه  دون موه  على حسب األحوال  إن  يكون بم ناه في :يكون ذلك كما قالوا ، ولكنا نقول 

أ  تير  أنيك إن أخيذت  .فأميا فيي كيل موهي  وعليى كيل حيال فيال  الداعية إلي  والمسورة لي  ،

م   ، وأن  دسرت إلى زيد وأنت تري: بظاهر هذا القول رفالً هكذا   مقيدا لزمك علي  أن تقول 

 .(3) (( .ويتفاحرونحو ذلك مما يطول ...تقول زيد في الفرس ، وأنت تريد علي  

التي سيقت للد لة على هذا القول ممكن تأويلدا تأويال سائغا مقبو ً بال إرهاٍق  دإن الشواه

، وهنا تتهح فائدة الحفاظ عل المستويات (4)ئفة من الشواهد كانت رربية قليلةوإن طا أو عنٍت ،

علييى الشييواهد واسييتنباط قواعييد اللغيية ، فا قتصييار ، المسييتويات اللغوييية المحييددة عنييد الدراسيية 

الفصحى وترك اللغات القليلة والمحلية أو القديمة ورير المسيت ملة فيي هيذا المسيتو  مين الكيال  

التيي اسيتدلوا بديا إلثبيات هيذه المسيألة ، مثيل تليك الشيواهد   دكان سيقلل لنا من عدد هذه الشيواه

ظرة جديدة ي اد فيدا اج إلى نتحتفالمسألة  حينما تكون حروف جرٍّ ،( متى ول ل وكي)المت لقة ب 

 .لتتبين الحقائق ها ، افرز الشواهد وانتقا

فيي بقياء الحيرف عليى  ث  إن طائفة من المفسرين والبالريين كانوا يرون بوهو  أسراراً 

است مل في سياق قد يوه  رير المتأمل أن  نياب عين حيرف آخير فيي تأديية م نياه ،  م ناه ، وإن  

يية التيي تنبي  لديا هيا ء توجيب القيول ببقياء الحيروف عليى فالنكيات البالر ، لكن هذا رير دقييق

م انيدا األصلية المت ارفة ، بذلك يتبين جمال اللغة وإعجاز قرآندا وتفوق لغت  ، وهيذا ميا تتبنياه 
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هيا ء المفسيرين والبالرييين تبيين  التفاتياتلنيا هيادي عطيية أمثلية مين  ذكيروقيد  الدراسية ،هذه 

إن هذا ال يدول كيان مقصيودا ، فديو . (1)است مال حرف إلى آخر النكات البالرية في ال دول عن

ية وقيد ي يدُّ مين الحييف والظلي  للغية القيرآن .  انزيا  في د لة الحرف ُروعيت في  مقاصيَد خاصَّ

 .القول  بتناوب الحروف في تأدية  الم اني  التزا ُ الكري  

الفية بيين م ياني الحيروف إن لرجال البالرة من النحويين والمفسرين فهال في تأكيد المخ
، وكييان الييداف  وراء تقصيييد  لم يياني هييذه  والكشييف عنديياوبيييان أسييرارها البالرييية ، المختلفيية 

فدي  وحيده   ))واستكشياف النيواحي الجماليية فيي لغتي  ، الحروف بيان أسرار اإلعجاز القرآنيي 
و  ييدرك هيذا إ َّ ،  وسر استخدامدا وبيان فائيدتدا،  إلى لطائف الحروف (2)انفردوا في اإلشارة

 .  (3) ((. من أتقن علمي الم اني والبيان والتمرين فيدما

قيال إن التزا  البصريين نفي القول بالتناوب بيين الحيروف دف دي  إليى القيول بالتهيمين ، 
أن : في طون  حكم  ، ويسمى ذلك تهمينا ، وفائدت  ، قد يشربون لفظا م نى لفٍظ :)) ابن هشا  

إن التهييمين النحييوي  :))(هيي 1212ت)، وقييال عنيي  الصييبان (4) ((.د  كلمتييين تييادي كلميية مييا
إشييراب كلمييية م نيييى أخييير  بحيييث تيييادي الم نييييين ، والتهيييمين البييياني تقيييدير حيييال تناسيييب 

بج ل  ماديا م نى لفظ آخير مناسيب توس ا في است مال لفظ ))يراد ب  التوس  ، أي (5).((الحرف
ل حكي  الثياني  فمني  أن ، ، وللتهيمين أنيواع مختلفية (2) ((. فيي الت يدي والليزو ل  ، في طى األوَّ

ألني  تهيمن م نيى ذليك الف يل ، ومني  إجيراء اليالز  ؛ يت د  ف يل بحيرف يت يد  بي  ف يل آخير 
، لكن القول بالتهمين كالقول بالتنياوب .(7)مجر  المت دي ، ومن  إجراء المت دي مجر  الالز 

ير  زئا مين عجيمن حيث أن كال مندما يخفي خلف  شي النحيوي عين الوقيوع عليى الم نيى  أوالمفسِّ
، أو إدراك أسرار الجمال الفني في الينا ، فيديرب إليى القيول بالتهيمين الفني المراد بالحرف 
 .القول بأحدهما يفقد النا األدبي جزءا من م ناه  أنَّ في الفصول القادمة أو التناوب ، وسنر  

اد مس ألة التنياوب وانتديى بديا إليى رأي سيديد ، فإني  نياقر ومثل ما ناقر محمد حسين عوَّ
ويبيدو  : )) مسألة التهمين التي قال بدا البصريون ، وانتدى بدا إلى هذا الرأي اليذي أُاييده فيي 

و  حجة ألصحابدا ، وأحسيب أن ميا  ألن    دليل عليدا ، لي أن مسألة التهمين   أساس لدا ،
إما أن تكون هذه الشيواهد مقحمية فيي بياب : جدة من جدتيناندرج تحتدا من الشواهد ياول إلى 

 .(8) ((. ، وإما أن تندرج تحت مبحث د  ت األلفاظ التهمين إقحاماً 

حمييل  يا ، وإن الييذدييمسييألة التهييمين بطالنى مييا سيياق  ميين أدليية ومناقشييات نفييي ومقتهيي
قيول باألصيالة والفرعيية القدماء على هذه المسألة اعتقاده  باألصيالة والفرعيية فيي األلفياظ ، وال

والبحث التاريخي في تاري  األلفاظ ال ربية   ، باأللفاظ يقتهي وقوفد  على تاري  هذه األلفاظ 
وميا دا  األمير كيذلك تحقيق أن )) و  ننتدي ب  إلى حقائق يقينية رالباً ، ن ل  أطمَ يس فنا بشيء يُ 

وترتب على عد  ، فتراا رير صحيح ا (9)ا فتراا الذي بنى علي  القدماء القول في التهمين
إلييى مجييال د  ت األلفيياظ   عييد  صييحت  نقييل شييواهد التهييمين ميين مجالدييا التهييميني الخيياا

 .(11)...((ال ا 

                                                 
 . 172 -124:نظرية الحروف ال املة : ظ - 1
 .24، 14\8( : فرد)ال ين مادة: ينظر  .انفردوا باإلشارة : هكذا وردت ال بارة واألصوب أن يقال  - 2
 . 4\1:م ترك األقران :، وينظر م    121:نظرية الحروف ال املة  - 3
 . 897: مغني اللبيب  - 4
 .133\3:حاشية الصبان على األشموني  - 5
 .147:إسناد الف ل  - 2
 . 181-173:وما ب دها ، نظرية الحروف ال املة  54:تناوب حروف الجر في لغة القرآن : لبإطالع على أمثلة التهمين ينظر - 7
 . 58:في لغة القرآن  تناوب حروف الجر - 8
 . 572\11( : قول)مادة: لسان ال رب : ينظر  .القول بالتهمين  :هكذا وردت ال بارة ، واألصح أن يقال  - 9
 . 82:تناوب حروف الجر في لغة القرآن  - 11



 - 42 - 

الف يل الثالثيي يت يد  بحيرف واحيد أو حيرفين أو أني   ز  فيي  أنَّ ب يا ال لمياء جز   إنَّ 
ة لكل ف ل فيي جميي  النصيوا يستوجب دراسة كامل ،أو مت ٍد في جمي  أحوال  ، جمي  أحوال  

، وميين ثيي   نرصييد اسييت ما ت  وتيياري  تطييوره نسييتطي  ب ييد ذلييك أن  ل،  اللغوييية التييي ورد فيدييا
، وهيذا ال ميل يسيتوجب ( المشتركة)نشخا الحالة التي استقر عليدا في اللغة ال ربية الفصحى 

دي األف يال ولزومديا ، ت ي شيأنجدودا بحثيًة طويلًة مهنيًة للوصول إلى حقيائق م ينية ويقينيية ب
وما دا  األمير لي  ييدرس عليى هيذا النحيو مين الشيمول . وعالقة الحروف وم انيدا بدذه األف ال 

اد  ، والس ة  ألندا مبنية على ؛ أن مسألة التهمين   أساس لدا على فإني أوافق محمد حسين عوَّ
 ف ال أو أنَّ  هدا فروع ،ن ب ا األلفاظ أصول في م انيدا وب إ: ، وهو القول  أساس رير متين

ذا أميرل   يمكين  ، أو  ز  فيي كلديا ، أو مت يد بحيرف م يين فقيط ، وهي فيي كيل أحوالي  ما مت دٍ 
 . الشامل ال لمي من خالل اإلحصاء ، إ َّ إذ ثبت ذلك بالدليل القاط   تحقق 

لى نجر م   م ان أخر تاول إتيدور م   ، وقد  ان لكل حرف م نى عامأ :خالصة القول 
ذلك الم نى بتأويل لطييف سيائغ يتماشيى مي  طبي ية اللغية وروحديا ، أميا القيول بنيابية الحيروف 

ولكني أذهب إلى مد  أب د من البصيريين  ، ب هدا عن ب ا في أداء م انيدا فدذا ما   اعتقده
، فقيد يكيون الحيرف قيد وهي  مين  فال أمن  البتة أن يكون للحرف الواحد أكثر من م نى أصييل

التي وه ت للحاسة الباصرة وللذهب ( عين)المشترك اللفظي ألكثر من م نى ، مثل لفظة باب 
أميا القيول بالتهيمين فيال أر  دقية . فصول الدراسة حال كل حيرف في ن وسنتبيَّ . ولمنب  الماء 

المحافظيية علييى اسييت مال الحييرف بم نيياه تب د بطالنيي  ، والتييزا  البيياحثين األخييذ بيي  ، بييل   اسيي
عين  ييدُ ح  يَ   منشيالالواس  ا نتشار يج لد  يس ون وراء األسرار والدواف  التي دعيت المت ارف 

آخر ، وبديذا ثيراء للغية واستكشياف م نى المت ارف وال دول عن  إلى  بالم نى است مال الحرف
وهييذا مييا سيينحاول رصييده فييي تتبيي  إشييارات ال لميياء والبالريييين . لطاقاتدييا الجمالييية واإلبداعييية 

 .في مباحث هذه الدراسة واللغويين 

 

 

 .في هوء النظرية السياقية  (كلمةال)م نى :  المبحث الراب 
 

 .عل  الد لة من فروع عل  اللغة ال ا   :أو ً 
 

ويطلق علي  أيهاً ب ا البياحثين علي  الم نيى ، لي  أكثير (  semantics)عل  الد لة أو
حث فيي الد لية  يبي ، علي  لغيوي حيديث  ات علي  الد لية عليى أني ت ريف فق تتوقد  ، من ت ريف 

مجالي  دراسية  وأنَّ  ، ، دون سيواها ويلتز  فيدا حدود النظا  اللغوي وال المات اللغوية ، اللغوية
يي  ،(1)الم نييى اللغييوي علييى صيي يد المفييردات والتراكيييب ييُ  الييذي َيييدرُس : ويقييال فييي  أيهيياً أنَّ ل  ال  

ليي  اللغيية  َيتنيياوأو ،  الم نييى يين ع  ذلييَك الفييرُع الييذي يييدرُس الشييروَط أو  ، ُل نظريييَة الم نييىَفييرعل م 
مز حتى يكوَن قادرا على حمل  الم نى الواجب  توافرها في الرَّ
ُل إلى أنَّ  (2) ُح الت ريُف األوَّ ، وُيلم 

أنَّ هذا ال لَ  يدرُس الم نى بصورٍة عامٍة من دون أن يتبنى نظريًة ل  ، في حين الت ريُف الثياني 
نظريٍة للم نى ، وهذا ال ل  يتناول هذه النظرية بأب ادها المختلفة ، أما الت رييف  يشيُر إلى وجود  

الثالث فيفترق عن ا ثنين بأن  ينظر إلى الوحدة الد لية بوصفدا رمزا مشيرا ، ويبحث في كيفية 
حمل هيذا الرميز لم نياه ، وفيي الت رييف األخيير سي ةل قيد   نجيدها فيي الت يريفين اآلخيرين ؛ إذ 
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رمز هذا الذي يحمُل الم نى أوسُ  من المفردات اللغوية ، فدو يشيمل أيهيا ال الميات المختلفية  ال
من خطوٍط وإشاراٍت باليد أو إيماءاٍت وريرها ، فكل هذه رميوزل تحميُل م نيًى ، وقيد أشيار قيدما 

  الد لية وعلى الرر  مين اهتميا  علي ،(1) ((. ربَّ إشارة أبلغ من عبارة:))ابُن جني إلى هذا قائال
؛ عليى اللغي ة مين بيي ن كيل تليك األنظمية بدراسة الرموز المختلفة وأنظمتدا الم قيدة ، إني  يركيز 

راية الدراسات الصيوتية ))ألندا أكثر األنشطة ا جتماعية أثرا في حياة الفرد ، وُعدَّ عل  الد لة 
ية هيذه الدراسيات ةوالفونولوجي ، وهيذه األهميية الم طياة لي   (2) ((. والنحوية والقاموسية ، إن  قمَّ

 .وبدون الم نى   يمكن أن تكن هنالك لغة ، الم نى  ي  ألن موهوع  األساس

لقيد تخطيى علي  الد لية منيذ وقيت لييس بالقصيير حياجز إثبيات الوجيود ، و  أرييد هنيا أن 
ى ، إنيي  اليييو  يحظيي (3)أعييرا لتييأري  عليي  الد ليية الحييديث وسييرد الحقييائق التاريخييية لدييذا ال ليي 

ديا ، ويت اقيب علييى ي  األرا وررب ي  با هتميا  والدراسية فيي الم اهيد ال لميية المختلفيية فيي شيرق
البحث في  ودراست  علماء اللغة والفلسفة وا جتماع وعلماء النفس وريره  ، كل  مند  يبحث  من 

مين خيالل  الطبي ة الحقيقية للغية البشيرية   يمكين فدمديا إ َّ  زاويت  ، وأهحى واهحا اليو  أنَّ 
 ( . الم نى)َتَفدُّ  

فلقيد حفيل تراثنيا ال ربيي  ، ل  يكين اليدرس اليد لي الحيديث بالنسيبة لل يرب مبتكيرا جدييدا
علمياء اللغية ال يرب والمسيلمون فيي وهي  ركيائزه  كراشيبأسس النظريات الد ليية الحديثية ، و

فال يمكننا نكران فهيل التنظيير  ، وم  هذا (4) الهخمة ، بما ي دُّ سبقا علميا وابتكارا فنيا أصيال
المندجي الم اصر لنظريات الدرس الد لي األوربيي ، فصييارة األفكيار فيي أطيٍر نظرييٍة مقننيٍة 
بقواعَد علمييٍة يرجيُ  فهيل  إليى التطيور اليذي نياَل منياهَج دراسية علي  اللغية ال يا  ومني  اليدرس 

ما أبدع  التيراث ال ربيي بوربي الم اصر الد لي ، و  أريد هنا أن أتتب  مواطن التقاء الفكر األ
فقيد كيي ُت َب فيي ذلييك مالفياُت عديييدةل أنيارت هييذه النقطية ميين تييأري  ، واإلسيالمي فييي هيذا الييدرس 

  للغييويين ال ييرب القييدماء جدييوداً صييب ت فييي مسييارين  فييإنَّ ، وعلييى ال مييو  (5)الم رفيية البشييرية
و المخصا  بن سيده واحيد مين هيذه  ، ، بقسمي  اللفظي والم نوي (م ج  ال ربيال):  كبيرين

،  (2) (علي  الم ياني)واألمير اآلخير  . الم اج  اللغوية التي عنيت بتصنيف األلفاظ حسب م انيدا
وسأشير همنا إلى ب ا ما يت لق بنظرية السياق وأثرها في توجي  م اني المفيردات وإشيارات 

 .ما يت لق بدذا الشأن إلى ب ا ال لماء ال رب والمسلمين 

يتميييز الكييال  البشييري ب القييات متشييابكة تييربط مكوناتيي  األساسييية و  يمكيين فصييل تلييك 
الكيال  )المكونات أو حلَّ عير  ال القيات الرابطية بينديا ، وإذا ميا أردنيا فدي  طبي ية هيذا النسييج 

ية فيروع علي  اللغية( علي  الد لية)فيال يمكننيا فصيل ( البشري عين بقيَّ
حيدث )؛ إذ لتحدييد م نيى (7)

بالمسييتويات المختلفيية ميين  :م يييَّن يجييب علييى الباحييث إجييراء مالحظييات مت ييددة تحيييط ( كالمييي
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تالحي  شيبكة ال القيات بيين هيذه المسيتويات المت يددة هيي صوتية وصرفية وتركيبيَّة وم جمية ، 
من ال قبات التي تقف أما  عل  و. التي تكفل حلَّ رموز الرسالة الموجدة من المنش  إلى المتلقي 

مين والسييام ين  كليي لى المت تمد عيي ا ت يي أن الم يياني   تبييدو مسييتقرة ، بييل إنديي)) أيهيياً  الد ليية
، اعتميياد الم يياني علييى هييذه ال ناصيير الثالثيية يوجييب علييى البيياحثين مراعاتدييا (1)((. والسييياق

ومالحظتدييا باسييتمرار عنييدما يحيياولون تبيييِّن م نييى كلميية مييا أو جمليية مييا ، ولدييذا السييبب أيهيياً 
 .(2)هذا النظا  وما أن باإلمكان تمييز النظا  اللغوي ، واست مال المتكلمين والسام ينأُفترا عم

على ت  ري ف الوح دة الد لية  –تب ا  ختالف مشاربد  الفكرية  –ل   يتف ق علم اء اللغ ة 
(semantic unit ) ( الينا)نديا إ : ، وقيال (3) (الوحيدة الصيغر  للم نيى)نديا إ: فبيين قائيل ،

أيُّ امتيداٍد مين الكيال  ي كيُس تباينيا )نديا إ: قيال  وأ( تجمُّ ل من المالميح الد ليية: ) من قال ومند 
وعلييى الييرر  ميين وجييود فييوارق بييين هييذه الت ريفييات ت كييس مفدييو  أصييحابدا عيين ،  (4) (د ليييا

 يساسيووصيفدا بأنديا مسيتو  أ( الكلمية المفيردة)الجمي  يتفق على أهميَّة  ، إنَّ ( الوحدة الد لية)
ن من الكلمات ، وهنالك ما هيو ، فدنالك ما هو أكبر مندا ، للوحدات الد لية  وهو التركيب المكوَّ

وتشيكل الكلميية الحلقية الرئيسية التيي تيربط بيين ا ثنييين ، وهيو الميورفي  المتصيل ، أصيغر منديا 
ية الكلمية المفيردة (5)األصغر واألكبير وكونديا حلقية ، ولقيد فطين علمياء اللغية المسيلمون إليى أهميَّ

ومييا هييو أكبيير مندييا وليي  م نييى ( مثييل هييمير الشييأن)وصييل بييين مييا هييو أقييل مندييا وليي  م نييى 
، وهو مطابق لما توصل إلي  علماء الغرب مين تقسيي  للوحيدة الد ليية وقيمية الكلمية  (2)(الجملة)

مين  المفردة في هذا التقسي  ، إذن كانت الجديود المكثفية التيي تيدور حيول دراسية الم نيى تنطليق
أول األمر ، ث  صارت تدت  بما عرف بالوحدة الد لية ، وب دها ظدر ا هتما  بالجملية ( الكلمة)

التييي أصييبحت ُت ييدُّ أهيي  وحييدات الم نييى ، بييل قييد تكييون أهيي  ميين الكلميية المفييردة التييي قييد يسييلبدا 
 .(7)ب هد  الم نى خارج الجملة

 

  .أنواع الم اني في المفردة  :ثانياً 

 
ا أن ن رف م نى أيِّ كلمة من كلمات لغة ميا قيد   يكفيي الرجيوع إليى الم جي  إذا ما أردن

م ياني ب يا الكلميات لكني   ف  في  من م انيديا ، ن ي  قيد يكفيي هيذا لت يرُّ  نَ وِّ واإلطالع على ما دُ 
قط ا   يكفي في الكلمات جمي دا ، م نى هذا أن الكلمية لديا أنيواعل مين الم نيى لي  يتفيق ال لمياء 

 : (8)اآلتي نحوا لكند  قد حددوا أه  تلك األنواع على العلى حصره

   ل ي  ، ويمكن ت ريف  بأني الم نيى المتصيل بالوحيدة : الم نى المركزي  أو األساسي  أو األوَّ
الم جمية حينما ترد في أقيلِّ سيياٍق ، أي حينميا تيرد منفيردًة ، ويشيكل هيذا الم نيى ال اميل 

تييتمكن اللغية ميين تحقييق وظيفتدييا األساسيية فييي  اليرئيس لالتصييال اللغيوي ، وعيين طريقي 
ه أكثر مركزيَّ  ، التفاه  ونقل األفكار ، ويمكننا عادة تشخيا م نى واحد للكلمة ة من ون دُّ

، وهذا الم نيى يمثيل أقيل ميا يمكين مين القيدر المشيترك فيي  نفسدا الم اني األخر  للكلمة
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لشمول ، وهو ما يس ى الم جمي إلى أذهان مست ملي اللغة ، ويتس  هذا الم نى بالثبات وا
 . (1)تسجيل  في م جم  ، محددا وشارحا ل 

  الم نى اإلهافي أو ال رهي أو الثانوي أو التهمني أو الدامشيي ، فقيد تشيير الكلمية إليى
م نى ما زائداً على الم نى األساسي ، ومصاحبا ل  دائما ، ليس لدذا الم نى صفة الشمول 

 ةلتغيير تب ا للثقافة والزمن والخبرة ، إذ ت مل هذه ال ناصر الثالثيأو الثبوت ، وهو قابلل ل
ا لي  يكين هيذا الم نيى شيامال لألفيراد اليذين يسيت ملون اللغية  على تقويت  وإدامت  ، مين هني

  ف عدد مند  عن إدراك هذه الم اني ، وهو قدر من الم نى يشكل ظيال َّ ، فقد يتخل كلَّد 
بيياختالف األفييراد وتجيياربد  وأمييزجتد  ار فدميي  وامتالكيي  مقييدللم نييى المركييزي  يختلييف 

 . (2)اللغوي  ومأثوره

  الم نييى األُسييلوبي ، تكشييف الكلمييات أحيانييا ميين خييالل د  تدييا عيين الطبقيية ا جتماعييية
أو عالقيية المييتكل  ، أو تخصصيي  ، أو تكشييف عيين منطقتيي  الجغرافييية  ، لمسييت مل الكلميية

ومتبادلة بين هذه ال ناصر ود لة الكلمات التي يست ملدا بالمستم  ، إذ هنالك عالقة وثيقة 
أفراد هذه الطبقة أو تلك ، فالخطاب الرسمي تختلف كلمات  عين الخطياب ال يامي وينحيدر 

ة عليي  ، كميا أن   َّيأكثر الخطاب ال يامي المبتيذل ، فكيل مسيتو  مين هيذه لي  مفرداتي  الدال
وهيذه  ،ة الشي ر تختليف عين لغية النثيرفي است مال كلميات خاصية فلغي النوع الخطاب أثر

وإن كانا  لغتا ال ل  والقانون، و عن لغة القانون انختلفكما يوتلك تختلف عن لغة ال ل  ، و
يمتازان بدقة الد لة ووهو  الم نى ومباشرت  ، إندما يبت دان عن لغية الخطياب الييومي 

ذا تتنييوع مسييتويات فييي الشييارع ، أو لغيية اإلعالنييات ، وهييذه أيهيياً لدييا مسييتويات وهكيي
 .(3)ولكل نوع مفردات   ، سمات الخطاب ولكل مستو  

 اللدا عليى مفيردات ظالم نى النفسي ، قد تتكون لد  مست مل ما للغة عوامل نفسية تلقي ب
م ينة ، فتصبح المفردة تشير إلى ب ا تلك اإلسقاطات النفسية لدذا المتكل َّ  أو ذاك ، هذه 

ييةل  ييةل ذاتيَّ ييدةل ، و  تتميييز بييال مو  وا نتشييار ، وقييد تطفييو هييذه الييد  ت  الييد  ت فرديَّ مقيَّ
 .النفسية في لغة ب ا األدباء أو الش راء أو المتكلمين ال اديين بشكل بارز وواهح 

  ية علييى اإليحيياء لمييا تتسيي  بيي  ميين الم نيى اإليحييائي ، تمتلييك ب ييا المفييردات مقييدرة خاصَّ
د لة أي لفظ من األلفاظ على م ناه )) األلفاظ ف  شفافية ، ويبدو أن اإليحاء يصاحب عمو 

المحدد ل  ترتبط فيما يوحي  هذا اللفيظ فيي األذهيان مين انصيراف وتبيادر إليى مشخصيات  
الخارجية إن كان عينا أو ما يرمز إلي  في التصور الذهني إن كيان م نيى ، بحييث يكسيب  

مفدو  آخر في اإلدراك حتى ي ود هذا وذالك د لت  عند التطبيق الخارجي الذي   يلتبس ب
 : (5)، ويمكن أن يتأتى اإليحاء نتيجة تأثير أحد أشياء ثالثة  (4)((.رمزا ل  

التييأثير الصييوتي ، إذا مييا كانييت الكلميية تييدل علييى ب ييا األصييوات أو الهييجيج الييذي  .1
 . وما ماثلدا (مواء القطط)أو ( صليل السيوف)مثل .يحاكي  التركيب الصوتي لالس  

( صدصييلق)ير الصييرفي ، ويت لييق بييب ا الكلمييات المركبيية أو المنحوتيية ، مثييلالتييأث .2
 . من بتر وحتر  رللقصي( بحتر)للفرس من صدل وصلق ، و
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التييأثير الييد لي ، ويييرتبط هييذا با سييت مال المجييازي للكلمييات دائمييا ، أو ا سييت مال  .3
الماسيييييييس عليييييييى المجييييييياز ، وييييييييدخل فيييييييي  ميييييييا ي يييييييرف بيييييييالم نى المييييييين كس           

(reflected meaning ) وتجلييىَّ فييي أبييرز صييوره عنييد اسييت مال الكلمييات ذات
مثيييل الكلميييات المرتبطييية بيييالجنس ، أو ( taboo)الم ييياني المكروهييية أو المحظيييورة 

ففي مثل هذه المواهي  يلجيأ الميتكل  إليى  ، موهوع قهاء الحاجة أو الموت وريرها
ف ف)است مال ت بير ألطف د لة وهو ما يسمى  وهو في حقيقت  تجنب ( ي الت بيرالتلطُّ

ورييير مستسييارة فييي الموقييف الكالمييي لييب ا الكلمييات ، فتج ييل  ةإليحيياءات مكروهيي
 .  المكروه ورير المقبول أكثر قبو  

يت ذر علينا الفصل الدقيق بين حدود هذه األنواع المختلفة والد  ت المتنوعة من الم اني 
يزهيا عنيد التنظيير فقيد يصي ب ذليك الفصيل اليدقيق عنيد ن استط نا تميإعند است مال األلفاظ ، و

التطبيق فدذه األنواع مت اهدة فيما بيندا لت طي أكمل م نى يمكن أن يفد  من اللفظ في المواقف 
 .الكالمية المختلفة 

فإذا انتقلنيا إليى ابين )) ل  تخف أنواع الم اني التي تتهمندا الكلمات على ال لماء ال رب  
، و  (1) ((ول م ظيي  هييذه الم يياني دون تبويييب لدييا أو ذكيير لتلييك المصييطلحاتجنييي وجييدناه يتنييا

ي يب عد  ذكر المصطلحات إثبات الحقائق ال لمية والتنبي  لديا ؛ ألن المصيطلحات   تسيتقر إ َّ 
ب د حين ، ويسيرد لنيا يياقوت ب يا إشيارات ابين جنيي إليى هيذه األنيواع مين الم ياني ب بيارات 

 .(2)لمي بدذه األنواع صريحة تدلُّ على وعي ع

 

 .نظريات دراسة الم نى ومناهج   : ثالثاً 
 

وهيو الصييغة ) عالقية متبادلية بيين اللفيظ : ل لَّ أيسر ت ريف يمكن أن يوه  للم نى أني  
، عالقية تمكيين كيل واحيد مندميا ميين ( الفكيرة التييي يسيتدعيدا اللفيظ)والميدلول ( الخارجيية للكلمية
فقد ُدرَس الم نى فيي هيوء  منياهَج مت يددٍة ، ، لت ريف متفقا علي  ليس هذا ا،  (3)استدعاء اآلخر

ومدارَس مختلفٍة حالُ  حال كثير من الحقائق ال لمية ، ونتَج عن اختالف تلك المناهج والنظريات 
بصيورٍة ( الم نيى)فرق في النتائج التي وصل إليدا الدارسون ، واختالٍف فيي وجدية النظير إليى 

حتييى تجيياوزت ت ريفاتيي  عشييرين ( الم نييى)الفييات كبيييرة فييي ت ريييف عامييٍة ، وتبيي  هييذا اخت
لغوييٍة وفلسيفيٍة وأخالقييٍة واجتماعييٍة : ، لت كس بيذالك اتجاهيات مت يددة فيي النظير إليي  (4)ت ريفا

ومحاولة لبإجابة عين أسيئلتد  الناب ية مين  ، وجماليٍة ، ويأتي هذا التنوع تلبية لحاجات الدارسين
، وسأشييير إلييى أهيي  النظريييات والمنيياهج التييي ُدرَس الم نييى فييي هييوئدا  حقييول ال ليي  المتنوعيية

ل القول في واحدة مندا تب ا لحاجة الدراسة  :  وأفصِّ
 
ل من تبنى هذه النظرية من األوربيين : (5)(Referential theory)النظرية اإلشارية -1 أوَّ

 the Meaning of)فيي كتابدميا ( أوجيدن وريتشيارد)األوربييين وطورهيا األسيتاذان 
Meaning ) وخير ما يوهح نظريتدما المثلث المشيدور اليذي وهي اه لتوهييح ال القية

ييي نا أنييي    توجيييد عالقييية مباشيييرة بيييين ( الرميييز والفكيييرة والشييييء الخيييارجي)بيييين  وبيَّ
الشييء الخيارجي اليذي ي بِّير عني  ، وتبنييا إشيارات دي سوسيير للطبي ية و( الكلمية)الرمز
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: الورقية ، وأصيبحت الكلمية عنيدهما تحيوي جيزأين المزدوجة للكلمة وتمثيل  لدا بيوجدي 
لقيد أشيار ابين . صيغة مرتبطة بوظيفتديا الرمزيية ، ومحتيو  ميرتبط بيالفكرة أو المرجي  

ية أو صيلة محتَّمية بيين ، جني بوهو  إلى أسس هيذه النظريية  فلييس هناليك عالقية طبي يَّ
 .(1) اللفظ ومدلول  ، وذهب إلى فساد رأي من ير  أن ا س  هو المسمى

يييي ة  -2 وتبناهيييي ا الفيلسييييوف اإلنجيييي ليزي         : (2)(Ideational theory)النظرييييية التصوريَّ
John Locke    ن اإلشيارة الحساسية إليى كوِّ إن است مال الكلمات يجب أن يُ : الذي ير

وفييق هييذه علييى واللغيية . األفكييار ، واألفكييار التييي تمثلدييا ت ييدُّ مغزاهييا المباشيير الخيياا 
ًل  النظريييية وسييييلة لحالييية داخليييية  وم نيييوي   خيييارجي   أو أداة لتوصييييل األفكيييار  ، وتمثييييلل

 .فاألفكار لدا وجود مستقل ووظيفة اللغة مستقلة عن األفكار وم بِّرة عندا 

ظدييرت عنييد السييلوكيين األمييريكيين :  (3) (Behavioral theory)النظرييية السييلوكية  -3
التركيييز  علييى   ، وت تمييد، وريييره Weiss، و  Watson، و Bloomfield: أمثييال 

وعالقتدا بالموقف الكالمي المباشر الذي ييت   ، على األحداث الممكن مالحظتدا وتسجيلدا
إنتاجدا في  ، وتاكد أثر الت ل  فيي اكتسياب النمياذج السيلوكية ، ومنديا اللغية ، واللغية مثيل 

 . يط بقيَّة أنواع النماذج السلوكية استجابة لمثيرات تقدمدا البيئة أو المح

أو الحقييل الم جمييي ( Semantic Field)الحقييل الييد لي:  (4)نظرييية الحقييول الد لييية -4
(Lexical Field ) يه ُّ مجموعة من الكلميات ذات د  ت يمكين أن توهي  تحيت لفيظ

، ( لون)توه  تحت لفظ ...( أحمر، أزرق ، أخهر، اصفر، أبيا ،)عا  يجم دا ، نحو
ف  أولمان  طاع متكامل مين الميادة اللغويية ي بير عين مجيال م يين ق)بأن   Uilmannوعرَّ

ي  مجموعية الكلميات المتصيلة بالحقيل ( من الخبر ، وتر  هذه النظرية أننا نحتياج إليى تفدُّ
الد لي التي تنتمي إلي  أيَّة كلمة نريد َفدَ  م ناها ، ويجب دراسة ال القيات بيين المفيردات 

محصلة عالقاتدا بالكلمات األخر  ) ة هو داخل الحقل أو الموهوع الفرعي وم نى الكلم
وتتجسيد أهميية هيذه النظريية فيي الكشيف عين ال القيات بيين .  (في داخل الحقل الم جميي

الكلمات التي تنهوي تحت حقل د لي واحد وبيان أوج  الشب  والخالف بين هذه الكلمات 
 .وفرقدا عن المصطلح ال ا  الذي يجم دا 

 :هذه النظرية إلى دراسة الم نى وتحليل  في مستويات مختلفة تس ى :(5)النظرية التحليلية -5

 .تحليل كلمات كل حقل د لي ، وبيان م انيدا  - أ
 .تحليل كلمات المشترك اللفظي إلى مكوناتدا أو م انيدا المت ددة  - ب

 .تحليل الم نى الواحد إلى عناصره التكوينية المميزة  - ت

تمييزت مدرسية : (2) (Contextual Approach)النظريية السيياقية أو لميندج السيياقي  -2
َر  Firthلنييدن بدييذا المييندج وتزعميي   هييذا المييندج إلييى النظرييية السييياقية  Lyons، وطييوَّ

يتوقيف م نيى الكلمية فيي هيذه النظريية عليى ( . Theory of Meaning)للم نيى فيي 
 الم نيى  )) ، وهي  يصيرحون بيأن ( الطريقة التيي تسيت مل بديا)أو ( است مالدا في اللغة)

 .  أي وه دا في سياقات مختلفة مت ددة (7) ((.ينكشف إ َّ من خالل تسييق الوحدة اللغوية

 . 
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إن تجيياور الوحييدات الد لييية وارتباطدييا فيمييا بيندييا يج ييل م يياني هييذه الوحييدات   يمكيين 
، وقييد أشييار إلييى هييذا دات األخيير  التييي تقيي  مجيياورة لدييا وصييف  أو تحديييده إ َّ بمالحظيية الوحيي

و  عبد القاهر الجرجاني عندما رج  سبب حسن الم نى إلى ائيتالف الكلميات فيميا الم نى بوه
، إذ إن م ظ  الوحدات الكالمية اللغويية ت تميد فيي تفسييراتدا عليى  (1)بيندا في التأليف والترتيب

بيال المتلقيي بالسياق الذي تست مل في  ، وإن أرلبدا ل  مد  أوس  من مد  الم نيى اليذي يخطير 
، من هنا أصبحت دراسة م اني الكلمات تستدعي تحلييال للسيياقات والمواقيف التيي  (2)أول وهلة

ل م نى الكلمة تب ا للسياقات التي  ترد فيدا ، ترد فيدا تلك الكلمات  . ويمكن أن يت دَّ
 

 : (3)ويمكن أن تقس  هذه السياقات من حيث طبي تدا على أرب ة أنواع 

التيي قيد تقي  وصيفا ( حسين)يمكن التمثيل ل  بكلمة ( Linguistic context)السياق اللغوي  -1
فت ني م  كل واحدة مندا ناحيية مين ..( رجل ، امرأة ، ولد ، طبيب ، زوجة :) ألشخاا

 أردنيا، طبيب حسن  : فرجل حسن ت ني اإلشادة بأخالق  وإذا قلنا، الم نى هي المقصودة 
ي ل ، وكيل زاويية  زوجة حسنة ، نرييد: حين نقول اإلجادة في علم  وعمل  ، و ُحسيَن التَب ُّ

وقد تق  الكلمة نفسدا وصفا ألجناس . من زوايا الم نى قد تغفل في سياق وتهاء في آخر 
وعندها ست ني الصيفاء والنقياوة وميا إليى ذاليك ، وقيد ..( ملح ، دقيق ، ماء ، هواء ،)مثل

يتغير تب ا لتغير و شك أن م ناها س..( .،يو  ، ساعة ، سنة)وقات م ينة مثلتق  وصفا أل
دييا فييي الجمليية فيييو  حسيين قييد ن نييي بيي  لطيييف الجييو م تييدل بارتباطدييا بالكلمييات المقترنيية 

الحرارة ، وسنة حسنة قيد ن نيي بديا كثييرة األربيا  ، وهكيذا يتغيير الم نيى تب يا لسيياقات 
ملة ، مثل اللغة ، ورير هذا لدينا القرائن اللفظية أو المقاليَّة التي ت ين على تحديد د لة الج

 . (4)النبر والتنغي  ، وكل هذه القرائن هي من قبيل السياق اللغوي 

ة والهيي ف فييي ( Emotional context)السييياق ال يياطفي -2 تحييدد فييي هييوئ  درجيية القييوَّ
ا نف ال ، بما يقتهي من تأكيد أو مبالغة أو اعتيدال ، فكلمية يكيره   تيدل عليى ميا ت نيي  

واحييد ميين الم نييى ، لقييد ج ييل أولمييان الم نييى  أصييلكلميية يييبغا ميي  أندمييا يييد ن علييى 
كانيت الكلمية هيل للم نى الموهوعي ، وليس أمامنا رير السياق ليحدد لنا  اال اطفي قسيم

إن تأدييية اللغيية وظيفيية  .(5)المسييت ملة يييراد بدييا إثييارة ال اطفيية أو م ناهييا القياسييي الييدقيق
يييير عييين الحقيييائق والقهيييايا نقيييل األفكيييار والت ب)عاطفيييية فهيييال عييين وظيفتديييا األصيييلية 

فالكلميات هيي  ، إ َّ مين خيالل اسيتثمار طاقيات السيياقأن يتيأتى ،   يمكين ( الموهوعية
نفسييدا تسييت مل فييي تأدييية الييوظيفتين ولكيين السييياق المختلييف هييو الييذي يج ييل الم نييى هنييا 

ة أن أهيل النسييب والرقَّيبيعاطفيا وهناك قياسيا ، وقد علَّق ابن جنيي عليى ب يا الكلميات 
وبيَّن كيف تكون الكلمية فيي  ، األهواء يفيدون من هذه األلفاظ ما يفيده مندا ريره  يوذو

 .  (2)موه  ما عاطفية وفي ريره ليست كذالك

أو سياق الحال ، يشار ب  إليى الموقيف اليذي ينيتج ( Situational context)سياق المواقف -3
ويية ذات دخيل كبيير فيي تحدييد في  أو ل  الموقف الكالمي المحدد ، فثمية عناصير ريير لغ

الم نى ، بل قد تكون جزءا من م نيى الكيال  ، وذليك مثيل شخصيية الميتكل  والمخاطيب ، 
فيي  من ينظرإن  ،(7)وال القات التي تربطدما ، وما يحيط بالكال  من ظروف ومالبسات 
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المتغيرات بيي خييذاألاللغيية علييى وجيي  التق يييد والوصييف والتفسييير ينتدييي بالهييرورة إلييى 
، وذلك ألن الم نى القاموسي أو الم نى  خارجية التي تكتنف المادة اللغوية واست ما تداال

  . الم جمي ليس كل شيء في إدراك م نى الكال 

فييي وقييت مبكيير ميين تيياري  ال لييو  اللغوييية  علميياء اللغيية ال ييرب والمسييلمونلقييد اهتييد  
سام  والمقا  وظروف المقال وكل ، كالرير كالمية  والبالرية إلى ما يحف بالكال  من مالبسات

 لماء عن أسيباب النيزول وأفيردوه التحدث و،  ما يقو  بين هذه ال ناصر رير اللغوية من روابط
 ، وتحدث علماء الحديث عن أسباب الورود وتحدث األدبياء والنقياد عين أسيباب اإلنشياد بالتأليف
  .  وظروف

فكان فدمد  لدذا الفرق تفريقيا ميند   فطن المفسرون إلى الفرق بين ظاهر القرآن وباطن و
المواقييف ذي تتشييكل فييي   ا  اليي النحيياة المقييراعييى كمييا .  بييين الم نييى المقييالي والم نييى المقييامي

ال ناصير في ، مشيرين بذلك إلى تأثير د لة السياق اللغوي وسياق الموقف المالبس ل   الكالمية
 مميا درس ، ير ذليك لت رييف والتنكيير وريالنحوية من حيث الذكر والحذف والتقدي  والتيأخير وا

فديو ، ا هتما  بالسياق ما نراه عنيد ابين جنيي ، ومن هذا (1)(عل  الم اني)في ما عرف عنده  ب 
ال ،  ياق الحي ، بيل يتوقيف فدمديا عليى المالحظية الدقيقية لسي يراه عيامال أصييال فيي فدي  الد لية

لوقادون ومن يليد  وي تد ميند  يستوهيحون وب د فالحمالون والحماميون والساسة وا))  :فيقول 
من مشاهدة األحوال ميا  يحصيل  أبيو عميرو مين شي ر الفيرزدق إذ أخبير بي  عني  ولي  يحهيره 

، فد  هذه الطبقة التي ذكرها لش ر الفرزدق تأتى من إحساسد  بم اني األلفاظ التيي (2) ((. ينشده
حيياة اليوميية التيي قيد   ي يديا ميثلد  أبيو يست ملدا هذا الشياعر نتيجية وعييد  وم انياتد  لواقي  ال

 .  عمرو

ث الجيياحظ أيهيياً عيين وجييوب مراعيياة مقتهيييات المقييا  قييائال   ينبغييي للمييتكل   أن :)) تحييدَّ
َف أقداَر الم اني، وييوازَن بينديا وبيين أقيدار المسيتم يَن وبيين ، فيج يَل لكيلِّ  أقيدار الحيا ت ي ر 

يى يقسي َ  ذلك َمقاماً  ، ولكل  حالٍة من طبقٍة من ذلك كالماً  ،  أقيداَر الكيال  عليى أقيدار الم ياني ، حتَّ
،  (3)((.المسيتم ين عليى أقيدار تليك الحيا ت ، وأقيدارَ  ويقس  أقداَر الم اني عليى أقيدار المقاميات

مراعاة حال المستم ين ومطابقية الخطياب تب يا لواقي  حيالد  ميا هيو إ َّ مراعياة لسيياق المواقيف 
  .المي التي تنتج الحدث الك

ز عبد القاهر الجرجاني على سياق المواقف عند حديث  عن ال ناصير التيي توجيب  وقد ركَّ
مزيَّة الكال  ب د صحة النظ  ف دَّ أولدا األرراا التي يوه  لدا الكال 
ل  يغفل علمياء اللغية . (4)

يروا بي  عين ، ال ربية وآدابدا في نظره  الد لي مراعاة سياق المواقف  وعييد  هيذا وخير ما عبَّ
 وم نيى هيذا (5)((. لكل كلمية مي  صياحبتدا مقيا ل ))و(( . مقالل  لكل مقا ٍ )) قول البالريين الشدير 

 بارتين من جوام  الكل  تصدقان على دراسة الم نى في كل اللغات   في ال ربية ب)) أنَّد  نطقوا
  يكييين ، ولييي ان للتطبييييق فيييي إطيييار كيييل الثقافيييات عليييى حيييد سيييواء ، وتصلحييي الفصيييحى فقيييط

ي لي  أني  مسيبوق إليى  context situation: وهيو يصيوغ مصيطلح  الشيدير " مالينوفسيكي"
وسيبقى األدب م تمدا عليى سيياق المواقيف ،  (2) ((. مفدو  هذا المصطلح بألف سنة أو ما فوقدا

ل علي  في النصوا األدبية فديو أداتديا الفاعلية فيي إيصيال الم نيى األدبيي  أو سياق الحال وي وِّ
 .  ، إن القيمة الفنية قيمةل سياقية تبرز من تالقح عناصر النا وتماسكدا ونظمدامتلقي لل

                                                 
  الكثيير مين النصيوا ال ربيية واإلسيالمية وقيد تتبي  فيي  كاتبي( تبحيث إنترنيي)أثر ال ناصر رير اللغوية في صييارة الم نيى : ظ   - 1

 .(بحث إنترنيت: )اإلبداع اللفظي في القرآن الكري  ، دراسة نقدية :التي ت نى بالمقا  وسياق المواقف ، وينظر م  
 . 42 -39: الدرس الد لي في خصائا ابن جني : ، ولمزيد من النصوا ينظر  242\1: الخصائا   - 2
 .35: ، وينظر م   تطور البحث الد لي  139 -138\1 :التبيين البيان و  - 3
 .98: النحو والد لة : وينظر م   ،  29-28: د ئل اإلعجاز : ظ   - 4
 .21: مختصر الم اني : ، وينظر م    129 - 128:   مفتا  ال لو  - 5
 (.بحث إنترنيت)أثر ال ناصر رير اللغوية في صيارة الم نى   - 2



 - 51 - 

يختليف اسيت مال الكلميات مين طبقية ألخير  ، وفيي ( Cultural context)السيياق الثقيافي  -4
الثقافات المت ددة يختلف أيهاً اسيت مال الكلميات كيل  تب يا لمجتم ي  وطبقتي  ، فميثال كلمية 

فيي طبقيات ( زوجتي )كلمية بيد  مين ل اليو  في ب ا المجتم ات الراقيية تست م( عقيلت )
( جيذر)وكيذا تختليف د لية الكلمية عنيد كيلِّ صينف مين ال لمياء فكلمية . أقل رقيا مين تليك 

ا هي علي  عند علماء الزراعة والنبات   .تختلف د لتدا عند علماء الرياهيات عمَّ

تيأثروا  وندج السيياقي ، ف لمياء اللغية السيياقيت اونت فروع ال لي  المختلفية عليى دعي  المين
ب ا علماء األنثروبولوجيا وطريقتد  فيي الت اميل مي  اللغية عليى أنديا صييغة مين صييغ خطى 

م نيى الكلمية  نَّ أالحركة وليس أداة لالن كاس ، ودع  ب ا الفالسفة الميندج السيياقي عنيدما أييد 
الكلمة تحمل م نى رامها لدرجة ميا ، ولكين ) ) هو است مالدا في اللغة ، وير  بتراند رسل أنَّ 

الم نى ُيكتشف فقط عن طريق مالحظة است مال  ، فا ست مال يأتي أو  ، وحينئذ يتقطر الم نى 
، وكييذا أيييد كثييير ميين علميياء اليينفس هييذه النظرييية ، وعييدَّ كثييير ميين اللغييويين النظرييية (1) ((.منيي  

يدَ ليليي ، فقيد السياقية خطوة تمديدية في طريق المندج التح الم جميي يجيب أو  أن  أولميان أنَّ  أكَّ
سيتخلا مين مجميوع اسيت ما تدا يدرسيدا فيي واق ديا ال مليي ، وييلحظ كل كلمة في سياقدا ، و
يييال امييل المشييترك ال ييا  ، ف وهييذا الم نييى هييو الم نييى المركييزي )  م نييى الكلميية ، سييجل  علييى أنَّ

ب د جم  عدد من السياقات الكافيية للمفيردة ، وحينميا  فاستخالا هذا الم نى   يت  إ َّ  ، (للكلمة
يية أي إهييافة للم نييى أو تغييير كبييير ليي  عنييدها نسييتطي  رسيي  حييدود م نييى    تزيييد السييياقات البقيَّ

 .الكلمة 

قييد يكييون القييول  ؟فمااا الاانص( اليينا)ميين المفيياهي  الرئيسيية فييي النظرييية السييياقيَّة مفدييو  
ن األجوبيية الشييائ ة ، لكيين هييذا القييول قييد يواجيي  ب ييا ميي( هييو مجموعيية جمييل متتاب يية: اليينا)

ا عتراهات ، إذ إن أرلبية النصوا المست ملة في اللغة الدارجة اليومية تتكون من خلييط مين 
الجمييل ، وأجييزاء الجمييل ، وت ييابير كالمييية جيياهزة ، وربمييا كييان هنيياك أوجيي  لالعتييراا علييى 

لتيي يتكيون منديا الوحيدات ا فيي توهييح أنَّ ))الت ريف أكثر أهمية من هيذا ، ذليك أني  قيد يخفيق 
فيي سلسيلة ،  (2)رير جمل ليست مجرد وحدات متصلة م  ب هيدا اليب ا النا جمال كانت أو

إنميا ينبغيي ربطديا بطريقية مناسيبة مين حييث السيياق وعليى الينا فيي مجملي  أن يتسي  بسيمات 
س  مني  يت ليق بيالمفردات وآخير ، إن الربط المشار إلي  في هذا الكال  ق (3)((. التماسك والترابط

 .يت لق بالمحتو  نفس  الذي ي الج  النا 

أجاب جيون  ينيز  فما السياق؟( السياق)والمفدو  اآلخر الذي تقو  علي  هذه النظرية هو 
يد هيرورة اعتمياد  عن هذا الساال بأن    يمكن إعطاء جيواب بسييط عين هيذا السياال ، لكني  أكَّ

ات الكالمية على نظريات ال لو  ا جتماعية ونتاجاتدا بصورة عامة اللغويين في تفسيره  للوحد
لكن أولمان كان لي  رأي واهيح فيديا، إذ يير  أني  . (4)إذا ما أرادوا تكوين نظرية سياقية مقن ة 

على الرر  من است مال هذه الكلمة في عدد من الم ياني المختلفية إن لديا م نيى يبيدو تقلييديا هيو 
، إن السياق في هوء  (5) ((النظ  اللفظي للكلمة ، وموق دا من ذلك النظ )) الذي ي نينا هنا وهو

هوء هذا التفسير يشمل الكلمات عموما والجمل السابقة والالحقة ، بل القط ة كلدا والكتاب كل  
، وينبغي أن يشمل أيهاً كل ما يتصل بالكلمة من مالبسات وظروف ، و  تخرج من  ال ناصير 

ة الالكالمية للمفيردات رير اللغوية ، أو ما ، فلديا أهميية كبييرة فيي توجيي  الم نيى ،  ي رف بالقوَّ
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الم نيى اليدقيق  (1)أميا أن هيذه ال واميل جمي ديا لديا تأثيرهيا المباشير عليى:))وياكد أولمان قائال 
ي َّة   .(2) ((.للكلمات فدذا أمر ل  ي ارا في  أحد م ارهة جدِّ

لكال  أي إن الكلمات حينما تكون مخزونة في أذهان إن السياق يكون في المواقف الف لية ل
تحظى بالقدر الكافي من الدقَّية والتحدييد ، وحينميا تخيرج الكلميات مين  أنالمتكلمين   يكون لدا 

ة إلى الف ل عند ممارسة عملية الكال  الف لي فتوه  المفيردات فيي  يتحيدد م ناهيا ( سيياقات)القوَّ
لكلمات المفردة خارج السياق   م نى لدا أصال كما يغالي ب ا الدقيق ، و  ي ني هذا أبدا إن ا

إننا   ننكر أن كثيرا من الكلمات ي تريدا الغموا الشيديد ، وأن ألوانديا الم نويية ))السياقيين ، 
رالبا ما تكون مائ ة ورير محددة تحديدا دقيقا ، ولكن هيذه الكلميات مي  ذاليك  بيدَّ أن يكيون لديا 

ة م  ، وعلى أسياس هيذا الم نيى أو الم ياني المركزيية تالَّيف (3) ((. اٍن مركزية ثابتةم نى أو عدَّ
الم اج  اللغوية ، يبدو أن اميتالك الكلمية نصييبا وقيدرا مين الم نيى مسيألة مسيل  بديا إ َّ أن عيد  
التمييز بين اللغة والكيال  أرميا الصيورة أميا  ب يا السيياقيين اليذين تطرفيوا فنفيوا أي م نيى 

ارج السييياق ، أن التمييييز بييين اللغيية والكييال  يج ييل إدراكنييا للفييارق الكبييير بييين الم نييى للكلميية خيي
 .المركزي للكلمات وم انيدا داخل السياق أكثر وهوحا وجالًء 

ربما يقف ب ا الناس على الطرف اآلخر فينظيرون إليى الكلميات فيي الجميل وكيأن لكيل 
لييس هيذا صيحيحا ، : النظرية السياقية تقول كلمة كيانا مستقال منفصال ، ولكن الحقيقة في هوء

 شياركبم زل عن الكلمات األخر  ذات الصلة بديا التيي ت على نحو تا ٍّ إذ   يمكن فد  أيَّة كلمة 
شيبكة مين  –وإن كان لكل مندا بنية م جمية مسيتقلَّة  –إن للكلمات فيما بيندا  .في تحديد م ناها 

لدا  ت ير من زلة في نظا  اللغة ، حتى أن جون  ينز مثَّ  عالقات الم نى كثيفة ومتينة ، وإندا  
نسيج ال نكبوت الواس ة المت ددة األب اد ، يمثل كل خيط فيدا ، إحد  هذه ال القات ، وتمثل  ))ب 

فيي تكويني  بشيكل مباشير  تشارك، عن م نى أي ت بير  (4) .((كل عقدة في  وحدة م جمية مختلفة
ة عوامييل تكييون  ذهميية بييين مفرداتيي  ، وهييمجموعيية عالقييات الم نييى القائ ال القييات جييزء ميين عييدَّ

 .الم نى الكلي للت بير 

إن م نى الوحيدة الكالميية ي تميد بشيكل جيوهري : فرهية النظرية السياقية الرئيسة تقول 
على السياق ، والحقيقة أن النا والسيياق كيل مندميا ميتم  لوخير ويقتهيي كيل مندميا اآلخير ، 

سييياقات المختلفيية التييي تظديير فيدييا ، والسييياقات المختلفيية يييت  تكويندييا فالنصييوا مكونييات لل
وتحويلدا وت ديلدا بشكل دائ  بوساطة النصوا التي يست ملدا أبناء البيئية اللغويية فيي المواقيف 

 . (5)المت ددة 

إن م نى الوحدة الكالمية يتجاوز ما يقال ف ال ، فدو يتهمن أيهاً ميا هيو مقصيود هيمنا 
وللسياق صلة وثيقة بدذا الجزء من م نى الوحدات الكالميية  ، إذ عيادة ميا ( لفارا سأو ما يفت)

ي تمد المتكل  والمتلقي على م لومات سياقية قيد تكيون فيوق مسيتو  اليقظية فيي إنشياء الوحيدات 
م جميية  وصيرفية أ را من حا ت الغموا نحوية كانت أو، من هنا فإن كثيوتفسيرها الكالمية 

أن ن يدا ، على أننا قد ن ي بين الحين واآلخر ب ا تلك الحيا ت مين الغميوا ،  تمرُّ من رير
والسبب األكيد والم تبير لتفسيير هيذه الظياهرة هيو أن م لوماتنيا السيياقيَّة ليسيت متسياوية مي  ميا 

لنسييبية ا)ي ييرف بيي الحييديث ، وهييذا مييا فييي أو الشييخا الييذي يشيياركنا  ، يمتلكيي  منشيي  اليينا
قود هذه الفكرة إلى اختالف فد  الحقائق وفدي  النصيوا تب يا  خيتالف الثقافية تإذ  . (2)(اللغوية
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ن الفكري واللغوي عند كلٍّ من منش  النا ومتلقي  ، وإني   أنكر أنَّ  السلوك )) اللغوية والمكوِّ
ية لكن حالة تطابق الخلفية اللغوية تبدو حالة مثال (1) ((.اللغوي إنما هو ف الية م تمدة على الثقافة

يندر تحققدا ، أما تقارب الخلفية اللغوية فدو المتحقق ف ال بين أفراد البيئة اللغوية الواحدة ، لكن 
، و  أحييد بوسيي   نكييران تلييك الفييوارق ، هييذه  م نييى التقييارب يشييير إلييى وجييود فييوارق فردييية

 .الفوارق هي السبب في كثير من الخالف في فد  النصوا وتفسيرها 

 امكانينهيء بديا ل األمثل الذي يمكننا من توجي  الم نى الوجدة التي إن السياق هو السبي
كانيت الكلمية ينبغيي أن تحميل عليى  هيل ما في منطقة الم نى للكلمة المست ملة ، فدو يوهح لنا 

َد بديا الت بييُر  أندا ت بيرل موهوعيل صرفل فُتحَمَل عنيدها عليى م ناهيا المركيزي اليدقيق أو قي ُص 
( حريية ، عيدل ، ظلي : ) فكلمات مثل  بدا إثارة تلك ال واطف وا نف ا تعن عواطف أو أريد 

نسيت ملدا فيي اللغيية ال لميية أو اللغية الفصيييحة لتيدلَّ عليى م نييى م يين لكين قييد يسيت ملدا األديييب 
فيحملدا قدرا من إمكانية إثارة المشاعر عنيد المتلقيي وينيار  بديا عواطفي  ، والسيياق هيو الكفييل 

الم نى ال اطفي ، وقد يكون للكلمة س ة واس ة فيحيدد السيياق مين سي ة الكلمية ذا عن هكشف الب
حينمييا تقابييل بكلميية ( رجييل)بالمقييدار المطلييوب ، وي يييِّن حييدودها الواجييب حملدييا عليدييا ، فكلميية 

ف نيدها سيت ني نصيف ( اميرأة)تشمل النوع اإلنساني كلَّ  في حيين إذا ميا قوبليت بكلمية ( حيوان)
ب يا  إزالةفالسياق هو الكفيل بتحديد حدود الكلمات ، وكذا ي مل السياق على  .النوع اإلنساني 

الغموا الذي يحيط بب ا الكلمات التي يكيون لديا أكثير مين م نيى مركيزي فيأي هيذه الم ياني 
مراد في الكيال  ، وييزداد األمير خطيورة إذا كيان واحيد منديا أكثير اسيت ما  مين الم ياني األخير 

مقصيد الميتكل  ، وهيو صيما   عين المنيزوي فلييس ريير السيياق يكشيف لنيا والمتكل  يريد الم نى
 . (2)األمان الذي يمن  من احتمال الخلط بين الم اني المت ددة للكلمة الواحدة 

إن حا ت الغموا أو حا ت الوهو  المحددة بالسياق والم تمدة علي  يجري اسيتغاللدا 
توظيف هيذه الحيا ت لتحميل المتلقيي عليى ذ إ، بصورة مثمرة فيي األدب ألريراا أكثير أهميية 

تفسير الوحدات الكالمية أو النا عموما تفسيرا م ينا أو قد تج لي  يحميل الينا عليى تفسييرين 
َن  أو أكثر في وقت واحد ، وهو إما يتردد بين هذه التفسيرات أو يجم  بيندا بطريقية م ينية ليكيوِّ

ى أن ب يا النصيوا قيد تحيوي م نييين واحيدل تفسيرا مركبا رنيا وقد أشيار علماانيا القيدماء إلي
ظاهرل وآخر خفي  ، وعقدوا أبوابا لبيان كيفية تفسيير الينا عليى اليوجدين أو الم نييين
، وقيد  (3)

ت مد اللغية األدبيية إليى اسيتثمار حيا ت الوهيو  والبسياطة الموجيودة فيي األلفياظ فتكيون سيياقا 
إن :  فيإن قييل إنيك قليت )): فقيالر ابين األثيير رامها يحتاج إلى التفسير والتأويل والى هذا أشا

القرآن الكري  ما   يفد  ما  ونر  من آيات ، ، أي المفدو  الفصيح من األلفاظ هو الظاهر البين
 .، وهذا بخالف ما ذكرت    محالة تهمن  من الم نى إ  باستنباط وتفسير، وتلك اآليات فصيحة

 إلييى تفسييير ليييس شيييء مندييا إ  ومفييردات ألفاظيي  كلدييا ألن اآليييات التييي تسييتنبط وتحتيياج:  قلييتُ 
 ،   مين جدية ألفاظي  ، وإنما التفسير يق  في رموا الم نى من جدية التركييب ظاهرة واهحة

 ، وهيذا لييس قيدحاً فيي ، ويصيير لي  هيئية تخصي  ، ألن م نى المفردة يتداخل بالتركييب المفردة
  .واهيحة  أي ظياهرة:  ظيًة وجيدت كلديا فصييحةفصاحة تلك األلفاظ ألنديا إذا اعتبيرت لفظيًة لف

نظير  ، وإذا وأعجب ما في ذلك أن تكون األلفاظ المفردة التي تركبت مندا المركبة واهحة كلدا
في األخبار  ، بل إلدا م  التركيب احتاجت إلى استنباط وتفسير، وهذا   يختا ب  القرآن وحده

وميا التركيييب اليذي أشيار إلييي  إ َّ . (4)((. ذليكالنبويية واألشي ار والخطييب والمكاتبيات كثيير ميين 
، إذن السياق ُيغي ُر من خواا المفردات عنيد التركييب ، عنصر مد  وكبير من عناصر السياق 

 .و  يتقيد كثيرا بوهوحدا أو رموهدا قبل التركيب ، وما هذا إ َّ من ف ل السياق 
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سييدل ا نقييياد للمالحظيية والتحليييل ول ييلَّ أهيي  مييا يميييز المييندج السييياقي أنيي  يج ييل الم نييى 
. الموهوعي ، وي الج الكلميات عليى أنديا أحيداث وأف يال موهيوعية تقبيل المالحظية والتحلييل 

يخرج عين إطيار اللغية ، وبديذا قيد تجياوز نقيدا مدميا   ،  لغوي   وأن تحليل  لدذه األحداث تحليلل 
التييي كانييت تحيياول شيير   (اإلشيياري والتصييوري والسييلوكي)كييان يوجيي  إلييى المنيياهج األخيير  

الم نييى فييي هييوء متطلبييات أخيير  ، فييي حييين أن المطلييوب ميين اللغييويين أن يدرسييوا الظييواهر 
 .(1)اللغوية وال القات بيندا داخل إطار عل  اللغة 

َ  ل  ب ا النقد ، بأن  ل  يقيدَّ  نظريية  ليس المندج السياقي مندجا كامال ومتكامال ، فقد ُوجِّ
ي ، واكتفى بتقدي  نظرية للم نى ، والم نيى يجيب أن يفسير بوصيف  مركبيا شاملة للتركيب اللغو

ليذا يحليو لليب ا أن يسيمي  مندجيا   . من ال القيات السيياقية ومين األصيوات والنحيو والم جي  
عند فييرث لي  يكين محيددا وكيذالك  contextنظرية ، ومن النقد الموج  ل  أن مصطلح السياق 

وقيد يفشيل . ير واهح ، وقد يكون بالغ في إسناد ثقيل للسيياق ر situationحديث  عن الموقف 
تفسير ب ا الكلمات من خالل است مالدا في السياقات المختلفة ، فال يفيد شخصا في هذا المندج 

. تصادف  كلمة   ي رف م ناها أن نقول ل  إندا تيرد فيي السيياقات اآلتيية ونسيرد لي  عيددا منديا 
تب  است ما ت الكلمات ود  تدا في السياقات المختلفة ، لكن  قيد   فدو يفيد الباحث الذي يريد ت
 . (2)يفيد المست مل ال ادي للغة

اهتمامدييا بالسييياق اللغييوي أو السييياق اللفظييي أي : وتمتيياز النظرييية السييياقية  بييأمور مندييا 
يهياً ببييان ببيان مجموعة الكلمات التيي تنيتظ  م ديا الكلمية الميراد م رفية م ناهيا ، واهتمامديا أ

الخصييائا النحوييية والصييرفية واسييتخدامدما فييي تحديييد السييياقات التييي تقيي  فيدييا الكلميية ، وميين 
الجملة كاملة الم نى إ َّ إذا طابقت قواعد النحو وروعيي فيديا التوافيق  دُّ مميزاتدا أيهاً أندا   ت 

الئي  وهيذا ميا عيرف في رصف المفردات المكونة للجملية ، وأن يتقبلديا أبنياء اللغية فيي تفسيير م
 .acceptability (3)بالتقبُّ ل يَّ ة 

تمثيل حجير األسياس فيي علي  : ))نظرية السياق إذا ما طبقت بحكمة فإندا  نَّ أير  أولمان 
الم نى ، وقد قادت بالف ل إلى الحصول على مجموعة من النتائج البياهرة فيي هيذا الشيأن ، إنديا 

، ومكنت الدراسة التاريخية للم نى مين ا سيتناد إليى  مثال أحدثت ثورة في طرق التحليل األدبي
، أشار (4)((.أسس حديثة أكثر ثباتا ، كما أندا قدمت لنا وسائل فنية حديثة لتحديد م اني الكلمات 

أولمان إلى ثيالث مين ثميار النظريية السيياقية لكني  اشيترط تطبيقديا بحكمية لت طيي هيذه الثميار ، 
لجيور عليى اللفيظ عنيد ب يا البياحثين اليذين قيد ينفيون اسيتقالل منبدا بذالك على نبذ التطرف وا

نفي هذا الم نى عن الكلمة خارج كل سياق لديا  نَّ والحق أ. الكلمة بم نى مركزي خارج السياق 
 .يخالف الوجدان والحقائق ال لمية الملموسة  يئايج لدا ش
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ُ ت ُ  األطروحة في هذا الفصل فرهيَّ   ، ة رئيسة ، وتس ى لحشيد األدلية الُمثب َتية  لديا ق َدِّ
تليك هيي  : ة مطردة في اللغية ال ربيية الفصيحى لتتمكن من تقديمدا ب د ذلك بوصفدا نظريَّ 

، إذ تفتييرا الدراسيية أن  (الهامشااية دالالتللحاارف والاا ةمركزيااالالداللااة )فرهييية 

متحركل وليس بثابيٍت ، وهناليك عيدد مين مركزيا ، لكن هذا الم نى لكل حرف م نى عاماً 
الم يياني الدامشييية أو الم يياني السييياقية أو الم يياني المتحركيية أو الم يياني يمكيين أن نسييميدا 

مكاني  ، والسيياق هيو القيوة المحركية  لم نى ال يا  ، قيد ترافيق هيذا الم نيى أو تحيلُّ اظالل 
 .للم نى الحرفي 

ييي   أعتقييد أنَّ لقييد كانييت تراودنييي فكييرة هييذه الفرهييية قبييل الشييروع بالبحييث ، إذ  أنِّ
ا عامييا ، هييذا الم نييى يسييمح لدييا بييأن تسييت مل فييي سييياقات لييب ا الحييروف م نييًى مركزييي

مت ددة ومتنوعة في الكال  ، ومين خيالل اخيتالف السيياقات التيي ييرد فيديا الحيرف تتليون 
ة ، فيتحدد للحرف م نًى خاا داخل كل سيياق ، و  ي نيي هيذا أن  م اني الحرف الخاصَّ

مكان يي ة تي نوع السياقي ات ريير تب يا إل ،كل حرف سيكون ل  عيدد رييَر منتيٍ  مين الم ياني 
المن تدية للغ ة ،   ب ل يك ون ل  م د  م ين   يخرج عن  ؛ إذ يمن   م نياه ال يا  مين هيذا 
ُن محييددل داخييل السييياقات المختلفيية ، والسييياق هييو األسيياس فييي  التوسيي  المفتييو  ، فدييو تلييوُّ

ة الفاعلية فيي حركيية عملية تحريك الم نى وتلوين  بظالل خاصية مين الم ياني ، فديو القيوَّ 
تقو  تارة ، وته ف أخر  حتى تلمَّسُت  الفكرة هولقد كانت قناعتي بدذ. الم نى الحرفي 

ب ا النقاط التي زادت من قناعتي بدذه الفرهيية ودعتنيي أقيد  عليى تسيجيلدا موهيوعا 
ألطروحة اليدكتوراه ب يد أن شيدَّ األسيتاذ المشيرف عليى ييديَّ وقيو َّ عزيمتيي فيي طرحديا 

وسيأذكر ب يا األميور التيي سياعدتني ابتيداء عليى تبنِّيي هيذه . ى ساحة البحث ال لميي عل
 :الفكرة ، والبدء في البحث عن األدلة التفصيلية إلثباتدا 

   من خالل تتب ي للم اني التي ذكرها ال لماء ليب ا الحيروف وجيدتد  مختلفيين : أو
، فميند  مين ذكير للحيرف في تقرير عيدد الم ياني التيي ياديديا هيذا الحيرف أو ذاك 

ومند  من يذكر ل  عشرة م اٍن ، ومند  من ييذكر لحيرف ، فقط  االواحد م نى واحد
هيذا ا خيتالف فيي  . (1)ومند  من يوصلدا إلى اثني عشير م نيى ، آخر أرب ة م ان

 . ال دد  بد أن يخفي وراءه سببا مباشرا ومسورا لما وق  في  ها ء ال لماء 

  ختالف مقتصرا على عدد الم اني فقط ، بل وصل إلى تحدييد أسيماء ل  يكن ا : ثانيا
، فقد نجد لب ا الحروف نوعيا مين الم نيى اليذي ياديي  لي  ُيتَّفيق عليى  تلك الم اني

، وعد  استقرار ال لماء على مصطلح م يين لمثيل ذليك الم نيى ييدل  عليى (2)تسميت  
نيدها سيماه كيل ميند  بميا اختالف واهح في فد  السياق الذي ورد في  الحيرف ، وع

َمُ  من سياق النا الذي اسيتدل بي  ، ولميا كيان الفدي  مختلفيا مين عيال  إليى آخير  َف د 
باختالف قراءاتد  للنصوا اختلفت التسمية تب ا لذلك ، فديا ء ال لمياء كيان ييدور 
ه   َقَدرل مشترُك من الم نى يجم  بين تلك التسميات التيي أطلقيت عليي  ، ولي   في َخلَد 

 .مادامت ت بر عن ذلك القدر المشترك  ،ر ال لماء من حرج في ت دد األسماء ي
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  ف وه ب يا الحيرااختلف علماء اللغة والتفسير أيهاً في تسمية الم نى اليذي أد: ثالثا
في ب ا اآليات التي ورَد فيدا ، أي اختلفوا في تسمية الم نيى فيي الينا الواحيد ، 

الم نيى فيي  كيذا أو كيذا أو كيذا فييذكر ثالثية فقد يذكرون أن الحرف يجوز أن يكيون 
أوج  أو أرب ة أو أكثر للحرف الواحد في اآلية الواحدة و  يجز  بواحد مندا ، ولما 

يُت مين أن الم نيى ال يا    تكررت هذه الحالة كثيرا ، وعنيد كثيير مين المفسيرين ، َتَيقن 
موهيوع لي  الحيرف وهيو الَقيَدُر المشيترُك مين الم نيى ال هو الحاهر فيي أذهياند  ،

أصال ، وخالفد  ذلك راج  إلى ت دد في فدمد  لسياق النا القرآني ، وميا يحتويي  
 . من قرائن داخلية وخارجية ُتَاث ِّر في توجي  الم نى إلى حدٍّ ب يد 

  تصريح ب ا ال لماء بأن ب ا الحروف موهوعل لقدر مشيترك مين الم نيى : راب ا
التي ذكرت لديا ، و  أقصيد هنيا األسيماء المختلفية  الجام  بين تلك الم اني المت ددة

للم نى الواحد ، وإنما ال ناوين الرئيسة للم اني التيي ذكيرت ، وهيذا التصيريح جياء 
َجُ وهييا إلييى أن ب ييد ذكييره  لتلييك الم يياني والخييالف فيدييا ، فمييا كييان مييند  إ َّ أن رَ 
ل الم نيى اليذي الغرا الرئيس لدذا الحرف هو الم نى المشيترك بينديا ، وهيو أصي

فيي زيييادة  اوهي  لي  هييذا الحيرف ، وربمييا أشيار ب هييد  أيهياً إلييى أن للسيياق أثيير
ووجييدت فييي إشييارات هييا ء ال لميياء دليييال كبيييرا . الم يياني الثانوييية علييى الحييرف 

وصريحا يمكنني من طر  هذه الفرهية والسي ي فيي البحيث عين األدلية التفصييلية 
 . المثبتة لدا

قيد يكيون فيي  بيديلل مقني ل لميا يظدير لنيا مين اخيتالف ال لمياء  إن طر  هذه الفرهية
 ًٍ وتبايند  في ت داد م اني كل حرف أو اقتصاره  على م نى واحد ، وفيديا بيديلل ُميرا 
أيهاً لنظريتين سبق أن قال بدما علماء ال ربية ، وهما نظريية تنياوب حيروف الجير فيميا 

أف ييال أخيير  تت ييد  بحييرف م ييين ،  ينابيندييا ، ونظرييية التهييمين تهييمين األف ييال م يي
فرهية الم نى الحرفي المتحرك ، القابل للتليون تب يا لهيرورات السيياق أكثير  أعتقد أنَّ و

مالءمة للنا القرآنيي مين نظريية التهيمين أو نظريية التنياوب اللتيان تقيودان إليى تجمييد 
ائمة ومسيتمرة حركية د -قد بدا التي أعت -في حين تهمن لنا نظرية الم نى ال ا   ، النا
يَل الحيرف م ياني هامشيية  للنا ، فكل مفسر تتيوافر أمامي  قيرائن م ينية يسيتطي  أن ُيَحمِّ

 .يتمكن من تأديتدا داخل السياق 

وإني في مجال التطبيق سوف أعميل عليى اختبيار هيذه الفرهيية ألر  ميد  ثبوتديا 
ي ل تتبي  م ياني ا ييدعمدا مين خيالأما  البحث ال لمي ، وسيكون ذليك مين خيالل البحيث عمَّ
تثبيتديا فيي ندايية البحيث  ييُن عليى الحروف والتقاط الشيذرات مين أقيوال ال لمياء ، التيي تُ 

عين فيي هيذا الفصيل بوصفدا نظرية مطردة في اللغة ال ربية الفصحى ، وستبت د الدراسة 
، وستستب د أيهاً ب ا الحروف التي  تتب  نقاط ا شتراك والمتفق علي  من ا ست ما ت

وريرهييا ، فليييس هييدفدا استقصيياء  (إنَّ )و( أنَّ )و( ليين)و( ليي )م نييى واحييد فقييط مثييللدييا 
 . ةما يخد  تثبيت فرهية الفصل الرئيسالحروف كلدا ، بل تتب  أرلب 
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      (أم: )أوال 
 

رأي  عاطفيية علييى المتصييلة( أ )و،  (1)تكييون متصييلة ومنقط يية ( أ )تييذكر المصييادر أن 
 :، وتكون منحصرة في نوعين (2)الجمدور

 أاأانْذارْتا ُ ْ أامْ َلايْ ه ْ   َوَاءٌإه َّ الَّذِينَ كافارُوا } :ت الى  قول نوع تتقد  عليدا في  همزة التسوية ، نحو  - أ

 . (2:البقرة){ال يُؤْمِنُو َ لا ْ تُنْذِرْهُ ْ

 . (أزيد عندك أ  عمرو ) :ين ، نحو الت ي( أ )واآلخر تتقد  عليدا في  همزة يطلب بدا وب  - ب

ألن مييا قبلدييا ومييا ب ييدها   يسييتغنى بأحييدهما عيي ن اآلخيير ، وس يي ميت ( متصييلة)وسييميت 
 .لم ادلتدا للدمزة في إفادة التسوية في األول ، وا ستفدا  في الثاني ( م  ادل ة)

 مييا تكييون علييى ثالثيية أقسييا  ميين حيييثفوسييميت منفصييلة أيهييا ، :  المنقط يية( أ )أمييا 
 :(3)يسبقدا

أامْ يَقُولُو َ * تانْزهيلُ الْ ِتاابه ال رَيـْبَ فِيبِ مِنْ رَبِّ الْعَالامِ َ } :أن تكون مسبوقة بالخبر المحا ، نحو  - أ

 . (3-2:السجدة){و َافْتارَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقو مِنْ رَبََِّ لِتُنْذِرَ قاوْما  مَا أاتااهُ ْ مِنْ ناذِيرٍ مِنْ قابْلََِ لاعَلَّ ُ ْ يَ ْتادُ

أالا ُ ْ أارْجُلس يَمْشُو َ به َا أامْ لا ُ ْ أايْدٍ يَبْطِشُو َ به َـا أامْ  } :أن تكون مسبوقة بدمزة لغير ا ستفدا  ، نحو  - ب

،  (195:ألعرافا){ تُنِِْرُو هلا ُ ْ أا ْيُنٌ يُبْصِرُو َ به َا أامْ لا ُ ْ آذاا ٌ يَسْمَعُو َ به َا قُله ادْ ُوا شُرَكااءَكُ ْ ثُ َّ كِيدُو ه فا 

 .فالدمزة هنا لبإنكار ، وهي بمنزلة النفي 

تاسْـتاوهإ الِ لُمَـاتُ   أامْ هَـلْ  قُلْ هَـلْ يَسْـتاوهإ الْـأا ْمَن وَالْبَصِـ ُ      }:أن تكون مسبوقة بغير الدمزة ، نحو  - ت

 .  (12:من اآلية: الرعد){بَ الْ الْقُ  َلايْ ه لِلَّبِ شُرَكااءَ عَلاقُوا كا الْقِبِ فاتاشَابَ أامْ جَعَلُواوَالنوورُ 

المنفصلة ، أو هميا نيوع ( أ )المتصلة نوعل مخالف ل ( أ )هل : الذي ُيطَرُ  اآلن والساال 
نوع واحد ، موهوعة ( أ )واحد وم ناهما في  قدر مشترك   يبدو من إشارات ب ا ال لماء أن 

أن تيادي مي  ذليك الم نيى م نيى مهيافا ، قيال لم نى واحد ، لكن السياق هو الذي فرا عليدا 
ويقيي  الكييال  بدييا فييي ا سييتفدا  علييى  . فييال يكييون الكييال  بدييا إ َّ اسييتفداما( أ )أمييا ))  :سيييبوي  
ي( أيُّد ، وأيُّدما)على م نى :  وجدين  (4)((. منقط يا مين األول رُ ، وعلى أن يكون ا سيتفداُ  اآلخ 

هي المتصيلة الم ادلية لدميزة الت ييين ، والثانيية ( أيُّد )م نى وهذه التي يكون ا ستفدا  بدا على 
وا نقطيياع عيين الكييال  األول أو . التييي يكييون ا سييتفدا  بدييا منقط ييا عيين األول هييي المنقط يية 

، وأميا الم ادلية لدمييزة التسيوية فم لييو  أن ( أ )ا تصيال م ي  إنمييا يحيدده السيياق التييي تيرد فييي  

                                                 
: ، جيواهر األدب22–21:، مغنيي اللبييب225:، الجنيى اليداني93:، رصف المبياني71:، م اني الحروف48:حروف الم اني: ظ   - 1

 رأسييرا، 54\14:المخصييا، 291:اإليهييا  ال هييدي، 177:، اللميي  فييي ال ربييية23-22:، التفاحيية فييي النحييو114–113
شير   ، 232\1:شر  جميل الزجياجي ،217-212:، شر  ألفية ابن مالك187 -182:البيان في شر  اللم  ،271\1:ال ربية

  ، اللباب في علل البناء واإلعيراب 231، 225\2:، شر  ابن عقيل98 - 97 \8:، شر  المفصل 414\4:الرهي على الكافية
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 . 372\2(:األخفر األوسط)، م اني القرآن  22 – 25: مغني اللبيب  :ظ   - 3
 . 129\3: الكتاب   - 4



 - 58 - 

ة ، وإنميا جياءت إليى الدميزة مين كلمية موجيودة فيي السيياق قيال التسوية ليست م نيى فيي الدميز

هيي التيي ( سيواء)، فكلمية  (21مين اآليية: إبيراهي ){ َوَاءٌ  َلايْنَا أاجَزه ْنَا أامْ صَبَرْناا مَا لانَا مِنْ مَحِـي ٍ }:ت الى

ذا فصيارت فيي مثيل هي، م ادلية للدميزة ( أ )أفادت هميزة ا سيتفدا  هيذه الزييادة فيي الم نيى ، و
مزة تييأتي فييي بييدء  فدا  أن الديي مزة ا ستيي وهيي( أ )، والفييارق بييين السييياق م ادليية لدمييزة التسييوية

ادي م نيى ا سيتفدا  الم طيوف  فديي تي ، فتأتي عاطفة لكالٍ  عليى كيالٍ  سيابقٍ ( أ )الكال  ، أما 
 . سابق ل    على كال 

حرفييا أصييال فيي الد لية علييى تشييارك الدميزة فيي كونديا ( أ )وُيفَديُ  مين كيال   النحياة أنَّ 
    على الدميزة ولي  يمتني  دخولديا عليى ريرهيا ، قيال سييبوي  فيي( أ )ا ستفدا  ؛ لذا امتن  دخول 

أ   َمين  :)تقيول: )) [  ( األليف)ل َ  دخلت على حروف ا ستفدا  ول  تدخل على ( أ )باب تبيان  ]
، وليسييت ( األلييف)بمنزليية ( أ )ذلييك ألنَّ و ،( أ  أتقييول : )، و  تقييول ( أ  هييل تقييول ( )َتقُييول 

، إ َّ أنديي  ( هييذا وذاك)، وإنمييا هييي أسييماء بمنزليية ( أأللييف)بمنزليية ( أي، وميين ، ومييا ، ومتييى)
تركوا ألف ا ستفدا  هدنا ، إذ كان هذا النحو من الكال    يق  إ َّ في المسيألة ، فلميا علميوا أني  

( أي ، ومن ، وما ، ومتى)، فا ستفدا  الذي تادي  (1) . (((األلف)  يكون إ َّ كذلك استغنوا عن 
ل  يتأت من هذه الكلمات ، بل جاء من همزة ا ستفدا  المالصقة لدا ، لكني  لميا لي  تسيت مل هيذه 
الكلمات إ َّ في الطلب والمسألة أمكن ا ستغناء عن هميزة ا سيتفدا  لرسيول ال القية بيندميا فيي 

تدا  َف حرف ا ستفدا  الرئيس وبقيت هذه الكلمات تدل  علي  من باب ، ذهن المتكل  وقوَّ حتى ُحذ 
 .المالزمة 

حرف يستفد  ب  عنيدما يكيون ا سيتفدا  م طوفيا عليى كيال  متقيد  قبلي  ، سيواء ( أ )إذن 
  أكيان الكيال  المتقييد  يشيتمل علييى اسيتفدا  أ    ، ويفديي  هيذا الم نييى مين كييال  الفيراء أيهيياً ، إذ

َق م نى : أحدهما  ،في الم نى تكون ردا على ا ستفدا  على جدتين ( أ :)) ) يقول ، (أيُّ )أن ُتَفرِّ
واألخيير  أن يسييتفد  بدييا ، فتكييون علييى جديية النسييق ، والييذي ينييو  بدييا ا بتييداء إ َّ أنيي  ابتييداء 

، ( هيل) أو بي( األليف)متصل بكال  ، فلو ابتدأت كالما ليس قبل  كال ل ، ث  استفدمت ل  يكن إ َّ ب 

،  (3-1:السجدة){أامْ يَقُولُو َ افْتارَاهُ * تانْزهيلُ الْ ِتاابه ال رَيـْبَ فِيبِ مِنْ رَبِّ الْعَالامِ َ *  امل}:ومن ذلك قول  ت الى 

، ...وليس قبلدا اسيتفدا  ، فديذا دلييل عليى أنديا اسيتفدا  مبتيدأ عليى كيال  قيد سيبق  ،( أ )فجاءت 
هيل :)، فيقوليون ( بيل)في  على جدية ( أيُّ )ا سبقدا استفدا    تصلح إذ( أ )وربما ج لت ال رُب 

، (2).((بييل أنيت رجييل م ييروف بييالظل  : ، يريييدون( ليك قبلنييا حييق أ  أنيت رجييل م ييروف بيالظل 
ق م نى ( أ )ف  هي التي ييراد بديا الت ييين ، وأميا التيي تيأتي ب يد كيال  متقيد  فديي ( أيُّ )التي ُتفرِّ

ن أصل ما وه  لالستفدا  حرفان أحدهما إ :))ل طف وقال الجوهري حرف استفدا  في سياق ا
، فالحرفيان  (3) .((و  تق  إ  في وسط الكال   (أ ) خرو  تق  إ  في أول الكال  ، واآل (األلف)

وهيي ا لالسييتفدا  ، لكيين األول وهيي  لالسييتفدا  ا بتييدائي ، والحييرف اآلخيير وهيي  لالسييتفدا  
 .الم طوف على كال  سابق 

ن من شقين ( أ )فم نى  ا سيتفدا  وال طيف ، لكين فيي حيا ت م ينية قيد   : الرئيس مكوَّ
بدا عليى ميا قبلي  ، ( ا ستفدا  وال طف)يسمح سياق الكال  بحمل الم نى على هذين الشقين م ا 

لَدا السياُق م نى مهافا إلى ا ستفدا  هو اإلهراب ، وقد يجبرها السياق عليى تيرك  ف ندها ُيَحم 
ومني  ميثال قيول .  نى ا ستفدا  كلييا وال يدول عني  إليى م نيى ال طيف أو اإلهيَراب المحيا م

 :  (4)( ه .ق21ت)علقمة الفحل
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 (البس يط)  

ــبُ      ـ ــ ه  َ َتـا ــ  يَقــ ـ ــن لـا ــب ٌ بَ ــ ـ ــل كـا  أام هَــ
 

ــبَ ِ مَشـــــــ ومُ    ــومَ الـــــ ــةِ يَـــــ ــــ ــرَ األاحِبَـّ  إهثـــــ
 

، ولو  ذلك ل  يجم  ( هل)دا  من اعتقد خل  ا ستف: )) فقد جز  ابن ي ير بأن الشاعر  
؛ ألن ( أ )دون ( هل)، وإنما حكمنا على خل  دليل ا ستفدا  من ( أ  وهل)بين استفدامين وهي 

عليى ا سيتفدا  تيأتي فيي المرتبية الثانيية ب يد ( أ )د لية ، ف (1) ((.قد است مل رير استفدا  ( هل)
حتى أند  خل وا د لة ا ستفدا  من ، علي  ( هل)ود لتدا علي  أقو  من د لة ، همزة ا ستفدا  

ة د لتديا عليى ا سيتفدا   قيد تتخليى عني  ، ففيي قيول ( أ )هنا ول  يخل وها مين ( هل) ، ومي  قيوَّ
 :  (2) (ه .ق 57ت)أُفنون التغلبي 

 (البس يط)  

ــبِ          ـ ــو ا بـه ــا تُعطــــي العَلــ ــ ُ مــ ـ  أام كايــــفَ يَنفـا
 

ــاللابَنهرهئمــــــا َ أانــــــفٍ إهذا مــــــا  ُــــــنَّ    ـــ  بـه
 

أن ُي َتقد نيزع دلييل :)) وير  ابن ي ير أن هذا السياق يوجب ( َكيفَ )و( أ   )اجتم ت هنا 
( كييف)وقصرها على ال طف   رير ، أ  تر  أنيا ليو نزعنيا ا سيتفدا  مين ( أ )ا ستفدا  من 
م نيى رئييس  لي ( أ )، وهذا ما   يجوز عنده ، المد  عندي هنا أن الحيرف  (3)((.للز  إعرابدا 

، وقد يجبره السياق على التخلي عن جزء من م ناه أو تحويل الد لية ( ا ستفدا  الم طوف)هو 
  َ إلى زاوية م ينة من الكال  ، وهذا هو عين الفرهية التي طرحتدا ، وإذا كان ابن ي ير قد َحكَّ

نى على حال  في بيت وأبقى الم  ، في بيت أُفنون( أ )القواعد النحوية في إبطال جزء من م نى 
علقميية ، فييإني أر  وجييوب تحكييي  الم نييى المييراد ميين البيييت الشيي ري ، فييالم نى المطلييوب هييو 

لحرف أو إجباره على ترك جزء من م ناه ، وإ َّ فإني  يمكين أن اصاحب الحق في تحويل د لة 
 ستفدا  بغية وإنما كرر الشاعر حرف ا، يدعى أن الحرفين باقيان على د لتدما على ا ستفدا  

 :  (5)وقد جاء مثل هذا ا ست مال في قول عنترة . (4)التوكيد 
 (الكامل)  

ــرَدَّمه           ـــ ــن مُتـا ــعَراءُ مِــــ ــادَرَ الشُــــ ــل  ــــ  هَــــ
 

ـــــوَهو ه   أام هَــــــل  َرَفــــــعَ الــــــدارَ بَعــــــدَ تـا
 

وهو ال طف فخل  مندا د لة ا ستفدا  وأبقيى ( أ )فالشاعر هنا احتاج إلى جزء من د لة 
لجييزء اآلخيير ، وحملدييا علييى ال طييف مشيياب  جييدا لحملدييا علييى م نييى اإلهييراب ، لكيين فييي ا

اإلهييراب فهييل زيييادة فييي الد ليية ففييي  تييرك لم نييى ال بييارة المتقدميية وعييدول عندييا إلييى م نييى 
ال بارة الجديدة وإن كانت م طوفة عليدا ، أما فيي ال طيف المجيرد فلييس فيي  عيدول عين م نيى 

 .هذا ال دول أو عدم  إنما يحدده سياق النا ال ا  وقرائن  المساعدة و. ال بارة المتقدمة 

علييى جييزء ميين م نيياه ال ييا  ففييي قييول ( أ )َل م نييى حَمييوليييس شييرطا أن يجتميي  حرفييان ليُ 
 :(2)امرئ القيس

 (المتقارب)  

ــــــــــيِّ  ــــــــــرويُ مِـــــــــــنَ ا ـا  أام تابتا ِـــــــــــرتـا

ــر س ــامُ ُ ُ أامَـــــــــــــ ــر عِيـــــــــــــ         أام  ُشَـــــــــــــ
 

ــــــــــ   أا  تانتاِِـــــــــــرْوَمـــــــــــاذا  َلايـــــــــــََ بـه

        يف إهثــــــــــــرههِ  مُنحَــــــــــــدِرْ أامه القالــــــــــــبُ
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قولي  تيرو  ، أراد أتيرو  فأسيقط األليف لد لية :)) قال البطليوسيُّ في شر  البييت األول 
تدما تف ل : ، أي  ( أيُّ )، وهمزة أ  الم ادلة ي بر عندا ب (أ ) ، وقال أبو ...الروا  أ  البكور، : أيَّ

،  (1)((. إندا إلبل أ  شاء، والوجدان جائزان:   ها هنا منقط ة ، بمنزلة قول أ: الحسن بن كيسان
لَى ؛ ذلك أن  كان يسأل  عن وقيت ذهابي   ل أو  وير  الباحث أن تفسيرها بالمنقط ة في البيت األوَّ

فسياال  كيان تقرييرا ، وقيد حيذف  – (2)الذي هو من لدن زوال الشمس إليى اللييل –أهو بالروا  
فدا   كما قال البطليوسي ، لكن  انتب  إلى ان    يريد السفر في وقت الروا  ، فتيدارك ألف ا ست

بيل أتبتكير، وفيي البييت الثياني يسيتمر فيي اسيتفدا  : ب دها مستغربا مين بكيوره فيي السيفر قيائال 
أفيي ميرل ديياره  أ  فيي ُعَشير  ، وهميا : إنكاري م لال سبب استغراب  من سفرة مبكرا ، فقيال 

عن نجد والغور، والدمزة هنا للت يين ، طالبا بذلك سببا للتبكير في السفر لكن  سيرعان ميا  كناية
يهرب عن هذا كل  ، راج ا السفر والبكور في  إليى ت ليق القليب بدي  وعيد  مقدرتي  عليى من ي  

فالم نى الذي يفد  من السياق هو القائد والمتصرف في . بل القلب في إثره  منحدر : مند  قائال 
 .تحميل الحرف د  ت يجب علي  إيصالدا إلى المتلقي 

ت يامال متسيقا مي  فرهيية الم نيى الحرفيي ال يا  المتحيرك ، ( أ )ت امل النحاة ال رب م  
، وهنالك م نيى هامشيي  افللحرف م نى عام. وإن ل  يصرحوا بدا لكن إشاراتد  تدل  على ذلك 
ك في ظيل الم نيى ال يا  ، ونتيجية  خيتالف اختليف ( أ )فدمدي  للسيياقات التيي وردت بديا  َيتحرَّ

( أ )تفسيره  لم نى هذا الحرف واختلفت تقديراتد  لم ناه ، فقد اختلف النحياة فيي مسيألة تقيدير 
روها ب : المنقط ة  مطلقيا ، ( بل)إندا تقدر ب : مطلقا ، وقال آخرون ( بل والدمزة)فالبصريون قدَّ

في أكثير أحوالديا ، وفيي ب يا األحيوال  بيدَّ ( الدمزةبل و)يقدروندا ب ( وسطيون)وكان هنالك 
المنقط ة أبدا ، لكن قد يينظ  إليى ( أ )، فم نى اإلهراب   يفارق (3)وحدها ( بل)من تقديرها ب 

هيييذا الم نيييى فيييي ب يييا األحييييان م نيييى ا سيييتفدا  اإلنكييياري أو الطلبيييي ، ومثيييال اإلهيييراب 

ــو َأامْ لاــ}: ، قوليي  ت ييالى وا سييتفدا  اإلنكيياري ــ ُ الْبَنُ ــاتُ وَلا ُ بييل أليي  : )وتقدييي ره ،  (39:الطييور){بُ الْبَنَ

ولو قدرت لبإهراب المحا لز  المحال ، ومثال اإلهيراب و ا سيتفدا  ( البنات ولك  البنون 
ويمكيين أن يقي  الجييواب ب يد هييذه . وتقييديره بيل أهييي شياء ( إنديا إلبييل أ  شياء : )الطلبيي قييولد  
، إذا تقييدمدا ا سييتفدا  الطلبييي ؛ ألن الكييال  جملتييان منفصييلتان فيصييح (  )و( ن يي )المنفصييلة بيي 

 .(4)الجواب عن كل واحدة مندما بأحد الجوابين 

إنديا ليسيت :))  المنقط ة عاطفة أو     نقل المراديُّ عن المغاربة أند  يقوليون( أ )وهل 
إنديا :) ، كقيول ال يرب  عاطفة   في مفرد و  في جملة ، وذكر ابن مالك أندا قد ت طف المفرد

هنا لمجرد اإلهراب ، عاطفة ما ب دها على ما قبلدا ، كما يكون ب يد ( أ )ف : قال ( إلبل أ  شاء
بل أهي : والدمزة ، وأن التقدير ( بل)بل فإندا بم ناها ، ومذهب الفارسي وابن جني أندا بمنزلة 

هشا  قول ابين ماليك ب طفديا المفيرد ، وعدَّ ابن  (5) (( .شاء ، وب  جز  ابن مالك في ب ا كتب 
روا المبتدأ في جملة ( أ )خرقا إلجماع النحاة بأن  إندا )المنقط ة   تدخل على المفرد ؛ ولدذا قدَّ

إن اخيتالف التقيدير يتب ي  اخيتالفل : ، أقيو ل  (2)(بل أهي شياء)أو (بل هي شاء )ب ( إلبل أ  شاء
وحدها يكون م نى الكال  أن القائيل رأ  ( بل)ب (  أ)في الفد  لوجدتي الكال  ، فنحن حينما نقدر

، فإذا ب  يجز  بأندا شاء ، فَ َدَل عن اعتقاده األول ( إندا إلبل:)شبحا من ب يد فظن أن  إبلل فقال 
، وأميا عنيدما نقيدرها   بل هي شاء ، وفي هذا يكون اإلهيراب المحيا : ، أي( أ  شاء: ) قائال
أن الرائي ل  يجز  بالشيء اليذي رآه ولكين توليد لي  شيك : لكال  ، فيكون م نى ا( بل والدمزة)ب 
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جديد في أندا قد   تكون إبال ، وقد تكون شياًء ولكني  ريير جياز  فيحياول أن يتثبيت ممين يكلمي  
( ن ي )ويمكن أن نجيب هنا ب . ل ل  يددي  إلى هالت  ، فالجواب يكون هنا مطلوبا و  رنى عن  

يتب  قصد المتكل  من إنشائ  القول ، وب يدا عن هذا القصد   نستطي   فالتقدير   ريب( .  )أو 
المنقط ية ( أ )وهيذا الخيالف اليذي طرحي  النحياة مين كيون . أن نجز  نحن بتقدير أوجٍ  لكالم  

 .عاطفة أ    ، قد يكون خالفا شكليا   ثمرة من  

د  ل  يمن  ب ا النحاة من الذي هو ا ستفدا  الم طوف على كال  متق( أ )الم نى ال ا  ل 
م نى خاصا قد يكون مترشحا عن هذا الم نى ال يا  ( أ )أن يفد  من سياق جملة ما وردت فيدا 

أو قد يكون جزءا من  ، فقد تتوافر لدذا ال ال  من القيرائن ميا لي  تتيوافر لغييره فيقيوده علمي  إليى 
أليف أنديا تيأتي بم نيى ( أ ) إن مين م ياني: هذا الم نى ، وهذا ما حصيل للزجياجي حينميا ذكير 

، هيذه الم ياني الثالثية لي  ييذكرها ريير  (1)(اليواو)أو تأتي بم نيى ( أو)أو تأتي بم نى ا ستفدا  
إن األمثليية القليليية التييي ذكرهييا . الزجيياجي ميين أصييحاب كتييب م يياني الحييروف ، فقييد تفييرد بدييا 
وهو  ، أما الم نى األول( أ )ل  الزجاجي لدذه الم اني ترج  في حقيقة الكال  إلى الم نى الرئيس

كوندا تأتي بم نى ألف ا ستفدا  ، فدو راج  إلى الم نى ال ا  وا كتفاء بجزء مين الم نيى دون 

مين : النسياء){أاْم َيْحُسـُدوَ  النَّـاَس َ لاـن َمـا آتاـاُهُ  اللَّـُب ِمـْن فاْ ـِلِب          }: الكل ، وقد استدل علي  بقول  ت الى 

.  (2)فيديا منقط ية لبإهيراب( أ )اآلية نر  إطباق المفسرين على القط  بأن ، وفي هذه  (54اآلية
داخييل هييمن هييذا  ، والم نييى الييذي ذكييره الزجيياجيُّ ( بييل والدمييزة)فييي هييذه اآلييية ( أ )وتقييدير 

 :(3)ومثل  قول السلمي الذي استشدد ب . التقدير، وليس م نًى مستقال 

 (الطوي ل)  

 نْـــذُ حَ ا ْـــتا   أابَـــا مَالِـــٍَ هَـــلْ أانْـــعَ مُ   
 

ــ ُ     ــََ الئِــ ـ ــي لـا ــلْ المَنِــ ــله أمْ هَــ ــن القاتْــ ـ   َلـا
 

فيكيون الم نيى متسيقا ، وليو قيدره بيألف ا سيتفدا  فقيط (  بل)هنا المنقط ة وتقدر ب ( أ )ف 
 . (4)وهذا ما نقل  ابن منظور عندما ذكر هذا البيت ،( هل)لكان قد أدخل ألف ا ستفدا  على 

: واستشدد علي  باآلية الكريمة( أو)بم نى ( أ )ذكره وهو مجيء  وأما الم نى اآلخر الذي

-28:اإلسراء){أا ْ يُعِيدَكُ ْ فِيبِ تاارَوً أُعْرَى أامْ أامِنْتُ ْ *أاأامِنْتُ ْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أا ْ يَ ْسِفَ به ُ ُ الْأارْضَ فاإهذاا هِيَ تامُورُ  }

،  (5)سيرين لي  ييذهبوا هيذا الميذهب ، ولي  يشييروا إليي لكين المف( . أو أمنت )، وم ناها عنده  (29
(. بل والدمزة)هنا منقط ة تقدر ب ( أ )والم نى المفدو  من اآلية الكري  والمتسق م دا أن تكون 

 -كميا سييأتي -( أ )قرييب مين م نيى ( أو)وليست بنا حاجة إلى تقدير م نى آخر ، ثي  إن م نيى 
 .ب وهذا ما ج ل الزجاجي يذهب هذا المذه

 :(2)احتج ل  بقول الشاعر، و( الواو)والم نى الثالث الذي قال ب  الزجاجي مجيئدا بم نى 
 (الكام  ل)  

 مَـــــــا أاكـــــــرَمَ األاعْـــــــ  ا أ ْ صَـــــــاهَرتا ُ ْ 
 

ــرإ     ــ ـــلُقه السَـّ ــوْمَ بارُـــ ــ ــقَّ القـا ــا أاحَـــ  أمْ مَـــ
 

ليي  أنيا فيي وهذا البيت مجدول القائل ل  ي ثير عليي  محقيق كتياب الزجياجي ، ولي  أعثير ع
الموسوعة الش رية و  فيي المكتبيات اإللكترونيية التيي تحيو  أكثير مين أرب ية آ ف كتياب مين 

ومي  جديل قائلي  إن البييت . التي أطلت البحث فيدا من أجل   .المصادر و المراج  الموثوق بدا 

                                                 
 . 49 – 48: حروف الم اني : ظ   - 1
 . 271 \3: ، البحر المحيط  114\11: ، مفاتيح الغيب  534\1:الكشاف  : ظ   - 2
 .، وينظر ت ليق المحقق على البيت في الدامر 49: حروف الم اني   - 3
 .37\12( : أم )مادة : لسان ال رب : ظ   - 4
 . 179\5: تفسير أبي الس ود ، 192\11:، الجام  ألحكا  القرآن 457\2:ف ، الكشا272 \2:، مجم  البيان  512 \2:التبيان  - 5
 . ، والبيت مجدول القائل 49 – 48: حروف الم اني  - 2



 - 22 - 

مسيتقيما ، و  ويكيون الم نيى ( بيل)هنا ب ( أ )وتقدر ، في  بأندا المنقط ة ( أ )يليق ب  أن نفسر 
إن هيذه الم ياني التيي ذكرهيا الزجياجي ومين حكاهيا م ي  . نحتاج إلى تقدير م نى آخر للحيرف 

ليست م اني رئيسة تقو  إزاء الم نى األصلي ال ا  لدذا الحرف ، بيل هيي م يان مترشيحة عني  
 .وراج ة إلي  

 

من ذكير م، و (1)ونقل هذا الرأي عن أبي زيد، تأتي زائدة ( أ )ذكرت ب ا المصادر أن 
مييا مو، ، وأهمييل نقييل هييذا الييرأي اآلخييرون (2)المييرادي ، وابيين هشييا و ، ابيين فييارس :قوليي  هييذا 

أاْم أاناـا َعْيـٌر ِمـْن َهـذاا الَّـِذإ ُهـَو َم هـٌ  َوال َي اـاُد         * أافاـ  تُبْصِـرُو َ   }: استشدد ب   لي دذا الي قول قي ول  ت يالى 

لقد تتب يت :  ، أقول(أفال تبصرون أنا خير)رأ  أن تقدير الكال  ، و (52 - 51من اآلية: الزخرف){يُبه ُ

هذه اآلية الكريمة في عيدد ريير قلييل مين التفاسيير التيي ُي تيدُّ بديا ؛ ألسيتبين رأيدي  فيديا ، وهيل 
  فل  أجد ذلك ، وكان كثير من المفسرين يرون أندا هنا  فيدا( أ )هناك من مناصر للقول بزيادة 

أفيراد مين  كما هو رأي أهل البصرة ، وب هد  ير  أندا متصلة ، ن   نقل (بل)منقط ة بم ني 
 .(3)ندا هنا زائدة لكند  ل  يناصروه المفسرين قول أبي زيد أ

 

 :(4)هو قول ساعدة الدذلي( أ )والشاهد الثاني الذي ذكره ابن هشا  إلثبات هذا الم نى ل 

 (الكام  ل)  

ـــ    ــنَ ا ا ــن مِـ ــعرإ وَال مَنجـ ــعَ شِـ ــا لايـ  رَمه       يـ
 

دَمه        أام هَل  َلن العَـي  بَعـدَ الشَـيبه مِـن نـا
 

، وعندها   ...( أ  منجى ) إن رواية هذا البيت في ديوان الدذليين وخزانة األدب ، بلفظ 
قيال  ، هذا من جدة ، ومن جدة أُخير  ( بل)شاهد في البيت على ما ذكر ؛ ألندا ستكون بم نى 

عليى }أبيو زييد  لَ َميحَ :)) ، وقيال أيهياً  (5)((.صيفور زيادتديا بالشي رع ابنُ  وخاَّ :)) البغدادي 
ووافق  على جواز ذليك أبيو بكير بين طياهر مين { أفال تبصرون أ  أنا خيرل }: قول  ت الى{ الزيادة

، فال ينبغي أن تحمل اآلية عليدا، إذ قد  ، ألن زيادتدا قليلة والصحيح أندا رير زائدة .المتأخرين
أ  تر  أن  يمكن أن تكون منقط ة على ما ذهيب إليي   . ما هو أحسن من ذلك حملدا على يمكن
إن آراء .  (2) .(( وقيد بيين النحوييون اليوجدين.  إليي  األخفير ، ومتصيلة عليى ميا ذهيب سيبوي 

إن   : ال لماء في إثبات هذا النوع ونفي  تميُل إلى جانب النفي ، وفي أحسن األحوال فإند  يقولون 
، والباحث ير  أن القيول بزييادة الحيرف   ي نيي القيول بم نيى جدييد   ر، وإنَّ  قليلل خاا  بالش

ياديي  الحييرف قبالية م نيياه ال يا  الموهييوع لي  أصييال ، فالزييادة إمييا أن تكيون زيييادة فيي القالييب 
التقليدي الذي ينبغي أن تصاغ علي  جملة ما في اللغة ، أو أن تكون زيادة لفظ من باب التوكيد ، 

النييوع األول يييادي الحييرف م نيياه الموهييوع ليي  و  عالقيية لمصييطلح الزيييادة فييي البنيياء  وفييي
التركيبي على الم نى ، وفي النوع الثاني يكون م نيى التوكييد لتكيرار اللفيظ   للحيرف المكيرر 

 . نفس  
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أندا تيأتي حيرَف ت رييف ، ( أ )ومن الغريب ما نراه من نقل ب ا ال لماء إن من م اني 
، وأنشيدوا مني  لبجيير بين  (1)أو بد  مندا ، وُنقل ذلك عين طيييء ، أو حميير أو هيذيل(  أل)مثل 

 :  (2)رنمة الطائي
 (البس يط)  

 ذااكا عَلِيْلــــــــــــــــــي وَذُوْ يُوَاصِــــــــــــــــــل    
 

ــلِمة    ــ   وامْسَـــــ ــي بهأمْسَـــــ ــي وَرَائِـــــ  يَرمِـــــ
 

لـيسَ مِـنْ   )):  مين قولي يريد بالسد  والسلمة ، واستشددوا ل  دا أيه ا بما يرو  عن الن بي

( أ )ووج  الغرابة في نقلد  هذا أن الحرف الذي يتحدثون عن  لييس .  (3) ((امْ ِّ امْصِيَامُ فِي امْسَفاره 

وقييل إن هيذه لغية ))التي للت ريف قلبت الال  فيدا ميميا فيي لدجية ب يا القبائيل ، ( أل )وإنما هو
حيو ريال  وكتياب ، بخيالف رجيل ونياس مختصة باألسماء التي   تدر     الت ريف في أولدا ن

، وينبغيي أن   ييذكر هيذا الكيال  ( ألي )، بيل هيو مين شياون ( أ )، فاألمر   يت لق ب (4)((ولباس
 ( . أ )عند الحديث عن 

 

وقيد يتغيير هيذا ( ا سيتفدا  الم طيوف)لدا م نى عا  واحيد هيو ( أ )إن : مما تقد  يتهح 
في  ، فُيَماُل إلى ترك الكال  المتقيد  ، واسيتئناف كيال   الم نى بحسب مقتهيات السياق الذي ترد

جديييد وهييو اإلهييراب ، وقييد يكييون هييذا اإلهييراب فييي  م نييى ا سييتفدا  ، أو قييد يكييون إهييرابا 
 . محها 
 
 

  (إن  ): ثانيا 
 

ليي  يقتصيير وجييود ظيياهرة المشييترك اللفظييي علييى األسييماء واألف ييال ، بييل وصييلت إلييى 
لحروف ما ل  أكثر من م نى ،   على نحو ما ردده ب ا ال لمياء الحروف أيهاً ، فدنالك من ا

من ت دد الم نى للحرف الواحد ، بل كان ذلك من قبيل الوهي  المشيترك ، فليدينا صيورة واحيدة 
مشييتركة ألكثيير ميين حييرف ، أي الصييورة واحييدة والم يياني مت ييددة وهييذا مييا عبيير عنيي  أولمييان 

ة متحييدة الصيييغة ))بيي  ، وقييد أشييار إلييى هييذا بوهييو  فييي تراثنييا homonymy))(5)كلمييات عييدَّ
فإن قلت يكون من الحروف ما يصلح من الم اني ألكثر من الواحد : )) ال ربي ابُن جنيٍّ إذ يقول

ن  )نحو  : فإنديا تكيون ( إن)نفييا وندييا وتوكييدا و: تب يهيا وابتيداًء ، و  تكيون : فإنديا تكيون ( م 
ونحيو ذليك لي   (إن)و ( )و (مين)وذليك أن  ،لي  أمُ قط  تَ سيهذا إليزا  يُ  :قيل  شرطا ونفيا وتوكيدا

كميا وق يت األسيماء مشيتركة نحيو ،  حروف وق ت مشتركةألندا ؛ يقتصر بدا على م نى واحد 
نحيو وجيدت ، وكما وق ت األف يال مشيتركة ، ونحوه مما اتفق لفظ  واختلف م ناه  ،...،الصد 

فيي الهيالة ووجيدت بم نيى علميت  في الحزن ووجدت في الغهب ووجدت في الغنيى ووجيدت
، وهكذا فإن ظاهرة المشترك اللفظي تتجسد  (2)((. فكذلك جاء نحو هذا في الحروف، ونحو ذلك 

يه  هذا الشكل تحت  أكثر من فمكسورة الدمزة الخفيفة ، ( إن  )تتجسد في عدد من الحروف مندا
 : نوع من الحروف ، ف ندنا

 

                                                 
 . 113:، جواهر األدب 71–71:، مغني اللبيب 92:، رصف المباني172،227:، الجنى الداني71:م اني الحروف:  ظ   - 1
 . 71: ، مغني اللبيب172:نى الدانيالج ،17\9: ، شر  المفصل 451: المفصل في صن ة اإلعراب: ظ  - 2
 .  71: ، مغني اللبيب  71: الحروف ، م اني  319 - 318 \2( الحميدي)لمسند ا،  434 \5: مسند أحمد   - 3
 .  71: مغني اللبيب   - 4
 . 142 -139، 129: مة في اللغة دور الكل: ظ  - 5
 . 111 -111\3: الخصائا   - 2
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حيرف شيرط ، وربميا سيميت ( إن  )، تأتي ة الشرطية الجازم( إن  )حرف ثنائي الوه  هو .0
، وهيي أُ  البياب فيي أدوات الشيرط ؛ (1)جزاًء أيهاً ، إذ هو شرط وجزاء فتسمى بأحدهما

 واألصيل فيي إفيادة الم يياني،  أنديا حييرف وريرهيا مين أدواتي  اسيي  : أحيدهما)) :ليوجدين 
ب ييا وريرهييا يخييا ،  أندييا تسييت مل فييي جمييي  صييور الشييرط:  (2)والثيياني ، الحييروف
 (إن  )لما   ي قل وكذلك باقيديا كيل منديا ينفيرد بم نيى و (ما)لمن ي قل و (من) المواه  ف

ــرُوا }:، نحييو قوليي  ت ييالى (3) .(( مفييردة تصييلح للجمييي  ــذِينَ كافا ــلْ لِلَّ ــرْ قُ ــوا يُغْفا ــدْ  إه ْ يَنْتا ُ ــا قا ــ ْ مَ لا ُ

وَإه ْ لا ُ ْ  وَإه ْ تانْتا ُوا فا ُوَ عَيْرٌالْفاتْحُ  ا فاقادْ جَاءَكُ ُإه ْ تاسْتافْتِحُو} : ، وقول   (38من اآلية: ألنفالا){ َلاف

 . (19:ألنفالا) {وَلانْ تُغْنِيَ  َنْ ُ ْ فِئاتُ ُ ْ شَيْئا  وَلاوْ كاثُرَتْ وَأا َّ اللَّبَ مَ َ الْمُؤْمِنِ َ تاعُودُوا ناعُدْ

 
وهي تقتهي ت ليق جملة عليى الشرطية عاملة  ختصاصدا بالدخول على الف ل ، ( إن  )و
تسمى األولى شرطا ، والثانية جزاًء ، ومن حقدما أن يكونيا ف ليتيين ، ويجيب ذليك فيي ))أخر  

 ماهييين، وإن كانيا (4)((جزمتدميا ؛ ألنديا اقتهيتدما ف مليت فيدميا مهارعينالشرط ، فإن كانا 
قيى الماهيي مبنييا ، فيب ماا ومهارعحك  على موه دما بالجز  ؛ لبنائدما ، وقد تدخل على 

وعندها   تاثر في المهارع أيهاً ، فيبقى مرفوعاً ؛ ألن أكثر النحاة يرون أندا إذا ل  تاثر في 
 :(5)الذي يليدا فال تاثر في الف ل الثاني ، واستشددوا ل  بقول زهير

 (البس يط)  

ــأالاةٍ         ــومَ مَســــــــ ــاهُ عَليــــــــــلس يَــــــــ  وَإه  أاتــــــــ
 

ــا  وَ   ــبٌ مــــــ ــوتُ ال  ائِــــــ ــرهمُيَقــــــ  ال حَــــــ
 

ا ل  تاثر فيي ( ويقول إن أتاه)ورف   عند سيبوي  على تقدير تقديم   ، وقال ب هد  إندا لمَّ
األول هيي فت عيين التييأثير فييي الثيياني ، والكوفيييون يييرون أنيي  علييى حييذف الفيياء ميين الجييواب 

وه، ، وهو أقيلُّ الوجي مستقبالً ، والجزاء ماهياقد يكون الشرط )) ، وفي حالة أخر  (2)هرورة
 .(8) ((.ل  يكد يوجد إ َّ في الش ر : ))، حتى قيل (7).((إن  َتق   قُمُت َمَ َك : وذلك نحو قولك 

 

توكيد الثقيلة التي هي حرف ثالثي الوه  أصال ، وم ناها ال( إنَّ )المخففة من ( إن  )ولدينا  .5
، للفيرق بينديا  (اليال )، وتدخل على الجملتين ا سمية والف لية ، فيلز  خبرهيا  أو التحقيق

وَخلُعْرُفا  وَإه ْ كُـل  ذالِـََ لامَّـا مَتاـااُ الْحَيَـاوِ      } :، فمن دخولدا على ا سمية قول  ت الى(9)وبين النافية

، وأكثر ما تدخل في الجمل الف ليية عليى األف يال  (35:الزخرف){الدونْيَا وَاآلعِرَوُ  ِنْدَ رَبََِّ لِلْمُتَّقِ َ

                                                 
،الجنيى 114:، رصيف المبياني55\14:،المخصيا 74:ني الحيروفا، م 332:، الجمل57:حروف الم اني، 152\3:الكتاب: ظ   - 1

، شير  332:ل،الحليل فيي إصيال  الخلي21:، التفاحية فيي النحيو227-222:، اللمي  فيي ال ربيية113:، جيواهر األدب228:الداني
 .223:،التراكيب اللغوية في ال ربية272:، شر  ألفية ابن مالك51\2: ،اللباب في علل  البناء واإلعراب158-155\8:المفصل

 . واآلخر : ورد هكذا واألصح   - 2
، األشيباه  271:   وميا ب يدها ، البييان فيي شير  اللمي 152\3: الكتياب : ، وينظير م ي   51\2:اللباب في علل  البنياء واإلعيراب   - 3

 . 137\2: والنظائر
 .   114: ، رصف المباني  74: م اني الحروف : ، وينظر م    271: شر  ألفية ابن مالك   - 4
،  193\1( :للقييالي)، األمييالي 212\1: ، الكامييل فييي اللغيية واألدب 71\2:المقتهييب : ، وينظيير م يي  153: شيير  ديييوان زهييير   - 5

 . 114: ، رصف المباني  157\8: ، شر  المفصل 448: المفصل في صن ة اإلعراب
 . 114: ، رصف المباني  585\3:شر  األشموني على األلفية : ظ   - 2
 . 115: رصف المباني : ، ينظر م    74: ني الحروف ام   - 7
 .112: جواهر األدب   - 8
 ،241\2:اإلنصاف في مسائل الخيالف ،149\2:هربارتشاف ال ،172:البغداديات ،75:، م اني الحروف57:حروف الم اني:ظ - 9
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ميين : البقييرة){وَإه ْ كااناــعْ لا اــبه َوً إهلَّــا  َلاــن الَّــذِينَ هَـدَى اللَّــبُ  } : و قوليي  الناسيخة الماهييية ، نحيي

وَإه ْ }:، وأقل من  دخولدا عليى األف يال الناسيخة المهيارعة ، نحيو اآليية الكريمية(143اآليية

، وعنيد دخولديا  (51:القلي ){وَيَقُولُـو َ إهنَّـبُ لامَجْنُـو ٌ    يَ اادُ الَّذِينَ كافارُوا لايُزْلِقُوناََ بهأابْصَارههِ ْ لامَّا  َمِعُوا الذبكْرَ

على الجملة الف لية فإندا تدمل وجوبا ، كما يقتهي  شرط ا ختصاا ، وأما عند دخولدا 
ز إعمالديا فيي قلَّية مين القيول ، مسيتدلين اجيوبعلى الجملة ا سمية فقال ب يا البصيريين 
وب يدها اليال   (إن  )وحيث ُوج َدت   . (1)ر إهمالدابب ا القراءات ، لكند  يقررون أن األكث
َك  عليدا بأن أصلدا التشديد  . (2)المفتوحة فُيح 

 

األولى الشرطية رير الثانية المخففة من الثقيلة ، وم نى تلك رير م نى هيذه ، و  ( إن  )ف 
لتفيات إليى ي ني هذا ت دد الم نى لحرف واحد ، بل لدينا صورة واحدة لحرفين مختلفيين ، إن ا 

هذا الفارق يوهح لنا بجالء سبب اختالف الم نيى فيي هيذه الصيور ، فديذا ا خيتالف نياتج عين 
اختالف الكلمات واختالف الم نيى الموهيوعة لي  أصيال كيل واحيدة مين تليك الكلميات ، ونتيجية 

 . لتغيير م ين أصبحت صورة هذه الكلمة تشب  صورة كلمة أخر  لدا م نى آخر
 

حرفيا ( إن  )حرفل ثنيائي الوهي  ، إذ تكيون إن النافية : وهي  (إن  )لثة من ولدينا صورة ثا .3
، يدخل على الجملة ا سمية والف لية ، وهي رير عاملية هنيا ؛ ( ما و  و ليس)للنفي مثل 

إه ْ أُمَّ َــاتُ ُ ْ إهالَّ اللَّــائِي  }:، فميين دخولدييا علييى ا سييمية قوليي  ت ييالى (3)ألندييا ليسييت مختصيية

مين : النساء){وَإه ْ مِنْ أاهْله الْ ِتاابه إهالَّ لايُؤْمِنَنَّ بهبِ قابْلا مَوْتِبِ}:، وقول  ت الى  (2من اآلية: المجادلة){وَلادْنا ُ ْ

وميا أحيدل مين أهيل الكتياب إ َّ : ، وهذا على حذف المبتدأ وإبقياء صيفت  ، وتقيديره (159اآلية

إه ْ يَـدْ ُو َ مِـنْ دُونِـبِ إهالَّ إهنااثـا  وَإه ْ     }:ت الى  ليامنن ب  ، ومن دخولدا على الجملة الف لية ، قول 

وكيل .  (5 مين اآليية: الكديف){إه ْ يَقُولُـو َ إهالَّ كاـذِبا   } :، وكيذلك  (117:النسياء){يَدْ ُو َ إهالَّ شَيْطاانا  مَرهيدا 

إذ قيد تيأتي  نافيية ؛( إن  )ب يد كيل ( إ َّ )فدي نافية ، وليس شرطا أن تأتي ( إ َّ )ب دها ( إن  )

مين : ييونس){إه ْ  ِنْدَكُ ْ مِـنْ  ُـلْطاا ٍ به َـذاا   }:، نحو قول  ت الى (4)( إ َّ )النافية وليس ب دها ( إن  )

إن .  (111:األنبيياء){وَإه ْ أادْرهإ لاعَلَّبُ فِتْنَةس لا ُ ْ وَمَتاااٌ إهلاـن حِـ ٍ  }:قائل ن  وكذلك قول  عزَّ م  ،  (28اآلية

ييية جيياء فييي مرحليية  حقيية ميين اسييت مالدا شييرطية ، وسيييتبين ذلييك فييي الناف( إن  )اسييت مال 
الشيرطية الثنائيية أيهياً ، ( إن  )النافيية ثنائيية ، لكنديا ريير ( إن  )و. الفصل الثاليث مفصيال 

 .المخففة من الثقيلة ، وخصائا كل واحد تختلف عن األخر  ( إن  )ورير 
 
 
 

 : دة ، وهي هربان أندا تأتي زائ( إن  )ذكرت المصادر أن من م اني 

                                                 
 . 32: ، مغني اللبيب 228: ،الجنى الداني 118: ،  رصف المباني  2173\5( : أنن)مادة :  تاج اللغة وصحا  ال ربية : ظ   - 1
 . 37: ، مغني اللبيب 181،  172: البغداديات : ظ   - 2
 \8: ، شير  المفصيل  2174 \5( : أنين)مادة :  تاج اللغة وصحا  ال ربية ،  75: ، م اني الحروف  57: حروف الم اني : ظ   - 3

 .35\13( : أنن)مادة : ، لسان ال رب  229: ، الجنى الداني  117: ، رصف المباني  112-113
 .117: ، جواهر األدب  34: ، مغني اللبيب  75: م اني الحروف : ظ   - 4



 - 22 - 

  (2) (ه .ق18ت)كقول النابغة الذبياني  (1)الحجازية( ما)كاف َّة تأتي ب د: 
 (البس يط) 

ــبُ   ــا إ ْ أاتايـــــعُ بشـــــيءٍ أانـــــعَ تا ْرَهُـــ  مـــ
 

ـــــ  رَفاعَــــــعْ  َــــــوْطي إىلَّ يَــــــدِإ   إذا ْ فـا
 

ليية علييى داخ( مييا)هنييا داخليية علييى الجمليية الف لييية ، وقييد تكييون ( مييا)هنييا زائييدة ، و( إن  )فيي 
 : (3)الجملة ا سمية كقول الشاعر

 (الواف  ر) 

ــن  ــبْنٌ ول ــــــــ ــا جُــــــــ  وَمَــــــــــا إ ْ طبونــــــــ
 

ــا ودولــــــــــــــــة آعرينــــــــــــــــا     منايانــــــــــــــ
 

  (4):تأتي في مواه  : ورير الكاف َّة 

 :  (5)الموصولة ا سمية ، كقول الشاعر( ما)ب د  - أ

 (الواف  ر) 

ــرَاهُ  ــرءُ مَــــــــــا إ ْ ال يَــــــــ ـــــــــن اثــــــــ  يُرجِـّ
 

ـــ   ـــــــ ــرهضُ دُو َ أدنـا ــوبُوَتاعـــــــــ  اهُ ارُطُـــــــــ
 

 :  (2)المصدرية ، مثل قول الشاعر( ما)ب د  - ب
 (الطويل) 

ـــــــب   ـــــــ ِ مَــــــــا إ ْ رَأيتـا ـــــــن لل ـا  وَرَطِّ الفاتـا
 

ــدُ     ــزَاتُ يَزيــــ ــ ا  ال يَــــ ــنِّ عَــــ ـــ ــن السِـّ   َلــــ
 

 :  (7)نحو قول الشاعر: ا ستفتاحية ( أ )ب د  - ت
 (الطويل) 

ـــــــعو كائيبــــــــا   ـــــــي فابـه  أال إ ْ  َــــــــرَى لايْلـا
 

ــاذِ  ــوبا  أُحَـــــ ــوَى بغا ُـــــ ــــ ــأى النَـّ  رُ أ ْ تانـــــ
 

ولقد أشيرت فيي المبحيث المتقيد  إليى أن الزييادة ليسيت م نيى ياديي  الحيرف إزاء تأديتي   
لم نيياه األصييلي الموهييوع ليي  ، فدييي إمييا أن تكييون تكييرار لكلميية م نييى أو لفظييا ، فيكييون م نييى 

راد بدييا زيييادة فييي القالييب التوكيييد حينئييذ مسييتفادا ميين أسييلوب التكييرار ، وإمييا أن تكييون الزيييادة ييي
التقليدي لبناء الجملة ال ربية ، وحينئذ يكون مصيطلحا يديت  بال اميل والحركية اإلعرابيية ، أكثير 

الشرطية وليست المخففة ( إن  )التي وردت زائدة هي ( إن  )و. من اهتمام  بناحية الد لة والم نى 
 .و  النافية
 

َي عن قطيرب ( إن  )في   و  ن د  أن نجد من يفد  من سياق خاا ترد م نى م ينا فقد ُحك 

ــذاكبرْ إه ْ نافاعَــــعِ }:، وذلييييك فييييي قوليييي  ت ييييالى (8)(قييييد)قييييد تكييييون بم نييييى ( إن  )والكسييييائي  أن  فاــ

( إن  )ونقل عن الكوفيين أن .  (97:الش راء){تااللَّبِ إه ْ كُنَّا لافِي  ا تٍ مُبه ٍ} :، وقول   (9:األعلى){الذبكْرَى

                                                 
 . 231: ، الجنى الداني 129\8: شر  المفصل : ظ   - 1
ا أََتيَت ب       )في الديوان بلفظ   - 2 م  ن َسيٍِّ  م  ، وبدذه الرواية فال شياهد فيي ، وفيي رييره مين المصيادر برواييات مختلفية، ...( ما قُلُت م 

 .145:، التراكيب اللغوية في ال ربية38: ، مغني اللبيب 449\8:ُخَزاَنُة األََدب  ، 28: ديوان النابغة الذبياني : ينظر
ُخَزاَنيُة ، 129\8:، شر  المفصيل131:، الصاحبي في فق  اللغة 557\1:الكامل في اللغة واألدب: البيت مختلف في نسبت  ، ينظر   - 3

 . 38: ي اللبيب ، مغن 141\11، 112\4:  األََدب  
 . 442-441\8: ُخَزاَنُة األََدب  ،  38: ، مغني اللبيب  231: ، الجنى الداني  131\8:شر  المفصل : ظ   - 4
 . 442 \8:  ُخَزاَنُة األََدب  ، 38: مغني اللبيب : البيت مختلف في نسبت  ، ينظر   - 5
 . 442\8: ُخَزاَنُة األََدب  المحقق في الدامر ، ، وينظر ت ليق 38: ، مغني اللبيب  222\4: الكتاب : ظ   - 2
 . 442\8:  ُخَزاَنُة األََدب  ، 38: مغني اللبيب : البيت مجدول القائل ، ينظر في شأن    - 7
 .  39: ، مغني اللبيب  234: ، الجنى الداني  111: رصف المباني : ظ   - 8
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ــؤْمِنِ َ} :، وذلييك فييي نحييو اآلييية الكريميية (1)(إذ)نييى قييد تكييون بم  ــتُ ْ مُ ــبَ إه ْ كُنْ ــوا اللَّ ميين : المائييدة){وَاتَّقُ

لاوْ أارَدْناا أا ْ ناتَّ ِـذا   }:، في مثل قول  ت الى  (2)(لو)قد تكون بم نى ( إن  )وزع  ب هد  أن . (57اآلية

فيي اآليية األوليى ( إن  )، فيي حيين نقيل المفسيرون أن  (17:األنبيياء){ ِلِ َلا ْوا  التَّ اذْنااهُ مِنْ لادُنَّا إه ْ كُنَّا فاا

نديا قيد أشرطية ، وفي اآلية الثانية مخففة من الثقيلة ، ونقل القرطبيُّ أقيوال ب يا أهيل ال ربيية 
، ولكين هيذه اآلراء تمثيل فدي  عيال  خياا بي  ، لي  احترامي  ورأيي  (3)(إذ )أو ( قد)تكون بم نى 
ا ليست م اني مطردة متفقاً عليدا عند الجمي  ياديدا الحرف من خالل السياق م  الخاا ، لكند

الم نى الرئيس ، وهي تنتج عن فد  م ين للنا التي وردت في  ؛ لذا نر  ال لماء اآلخيرين قيد 
، بيل  أو ب ا أشدر م انيدا الدامشية الرئيس( إن  ) ىأجابوا عن هذه األقوال ورج وها إلى م ن

، وأنيا إذ أنقلديا هنيا  (4)أن هذه اآلراء ليست بصحيحة ، وأندا ل  تثبت في اللغية صر  ب هد  ب
فييي هييذه ( إن  )إن السييياق التييي وردت فييي  :   ألثبييت صييحتدا أو أدحهييدا بقييدر مييا أريييد القييول 

النصوا كان ل  تأثيره في توجي  الم نى في ذهن ب يا المتلقيين وجدية خاصية ، وقيد يسياعد 
الشييرطية : تييدور بييين ثالثيية أنييواع ( إن  )ن المصيياحبة لليينا ، وتبقييى علييى ذلييك ب ييا القييرائ

 .والمخففة والنافية 
 

إن لب ا الكلمات المست ملة في اللغة البشرية عموما قيدرة للت بيير عين ميدلو ت مت يددة 
ر  وإن مقدرة الكلمات على أداء وظيفتدا   تتأثر بحال من األحوال ب دد الم اني المختلفة التي قُدِّ
لدا أن تحملديا ، إذ إن ب يا الكلميات تسيتطي  أن تقيو  ب شيرات الوظيائف بسيدولة ويسير، و  
تتمكن هذه الكلمات من ف ل ذليك إ َّ إذا كانيت داخيل سيياق الينا اليذي يحيدد مسيارات الم ياني 
الخاصة لدذه الكلمات بما يدف  عندا الغموا ويج لدا قيادرة عليى إيصيال األفكيار البشيرية مين 

( إن)، وفي هذا الحال فإننا   نيتمكن خيارج السيياق مين تحدييد (5)لية التخاطب اللغوي خالل عم
أهي شرطية أ  نافية أ  مخففة من الثقيلة   ففهال عن أهمية السياق في تحديد الم اني الدامشية 
التييي قييد يحملدييا الحييرف والكلميية عمومييا ، فللسييياق الفهييل األكبيير فييي تحديييد كييون الكلميية ميين 

 . اللفظي أو   ، وتشخيا د لتدا الدقيقة  المشترك
 
 

 ( ن  أ: ) ثالثا
 

مفتوحية الدميزة الخفيفية ، شيكل يهي  ال( أن  )وهذا الحرف من المشترك اللفظي أيهياً ، في 
 :تحت  أكثر من نوع من الحروف ، ف ندنا

 

موصيو ً حرفيياً ، تياول هيي والف يل اليذي تيدخل عليي  ( أن  )، إذ تكون  المصدرية( أن  ) .1
. (2)مصدر، وم ناهيا بصيلتدا ، والف يل ب يدها صيلة لديا ، وهيي ثنائيية فيي أصيل الوهي ب

كانت ناصبة ل  بشروط وهوابط  مهارعاوتدخل على الف ل المتصرف ، فإن كان الف ل 

                                                 
 .  39: غني اللبيب ، م 232: ، الجنى الداني  111: رصف المباني : ظ   - 1
 .  77: م اني الحروف : ظ   - 2
 . 21\21،  115\13: ، الجام  ألحكا  القرآن  132\31: ، مفاتيح الغيب  243\4: الكشاف : ظ   - 3
 .  39: ، مغني اللبيب  234 -233:، الجنى الداني  111: ، رصف المباني  52\2: اللباب في علل البناء واإلعراب : ظ   - 4
 .131: دور الكلمة في اللغة : ظ   - 5
، البييان 372:الحليل فيي إصيال  الخليل ،55\14:المخصيا،19:، التفاحة في النحيو71:، م اني الحروف58:حروف الم اني: ظ  - 2

، جيييواهر 235:، الجنيييى اليييداني112:، رصيييف المبييياني222:شييير  ألفيييية ابييين ماليييك ،221\1:المقيييرب،371:فيييي شييير  اللمييي 
 .112:األدب
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، وقييد تقيي  م يي  فييي أحييد ( السييين وسييوف)، وتخلصيي  لالسييتقبال كيي  (1)يجييب أن تتحقييق 
 :(2)موه ين

وَأا ْ تاصُومُوا }:كون هي والف ل في موه  رف  ، ومن  قول  ت الىفي ا بتداء ، فت :أحدهما 

، ومنديا (237مين اآليية: البقيرة){وَأا ْ تاعْفُوا أاقْرَبُ لِلتَّقْوَى}:، وكذلك قول  ت الى(184من اآلية: البقرة){عَيْرٌ لا ُ ْ

 . (21من اآلية: النور){وَأا ْ يَسْتاعْفِفْنَ عَيْرٌ لا ُنَّ  }: أيها قول  

ب ييد لفييظ دالٍّ علييى م نييى رييير اليقييين ، وعنييدها تكييون إمييا فييي موهيي  رفيي  أو  :واآلخيير 

أالا ْ يَأْ ه لِلَّذِينَ آمَنُوا أا ْ تا ْشَ َ  }:نصب أو خفا، وذلك بحسب ال امل الماثر فيدا ، نحو قول  ت الى

مين  :المائيدة){يَقُولُـو َ نا ْشَـن أا ْ تُصِـيبَنَا دَائِـرَوٌ     }:، وقولي  عيزَّ مين قائيل(12من اآليية: الحديد){قُلُوبُ ُ ْ لِذِكْره اللَّبِ

 . (11من اآلية: المنافقون){وَأانْفِقُوا مِنْ مَا رَخلاقْنَاكُ ْ مِنْ قابْله أا ْ يَأْتِيَ أاحَدَكُ ُ الْمَوْتُ} : ، وقول   (52اآلية
 

، (82مين اآليية: القصيا){ا لا اسَـفَ بهنَـا  لاوْال أا ْ مَنَّ اللَّبُ  َلايْنـَ }:، نحو قول  ت الى بالماهي وتوصل

،  باألمر وقد توصل.  (74:اإلسراء){وَلاوْال أا ْ ثابَّتْنَاكا لاقادْ كِدْتَ تارْكانُ إهلايْ ه ْ شَيْئا  قالِي ً} : وكذلك قول  

 . (3) (كتبت إلي  أن  ق ُ   ) كما حكي عن سيبوي  قول  
 

ي  ناصيب )) ؛ وهي أُ  باب األدوات الناصبة لألف ال  لكونديا تقيدر مي  ب يا ميا يظدير أنَّ
 (مييا):)) المصييدرية أن( مييا)، والفييرق بيندييا وبييين  (4)((بنفسيي  ، كحتييى و   كييي و   الجحييود 

مختصة بالف يل ؛ وليذلك كانيت عاملية فيي  ، ( أن  )تدخل على الف ل و الفاعل والمبتدأ والخبر ، و
( ميا)ذهيب ب يا ال لمياء المحيدثين إليى أن ربميا و .(5) ((.ل  ت مل شييئاً ( ما)ول د  اختصاا 

ئط لوهي  الجميل فيي مواهي  المفيردات وسيا))ف لدا وظيفة واحدة هي أندا وحر (أنَّ )و (أن  )و
ميثال أن تيادي ميا أراده النحياة أن ( أعجبني ميا صين ت:)في قولنا ( ما)، فليس الغرا من ...،

إنَّ صين ك مميا :بديذا المثيل إليى أن نقيول  ، إننيا لي  نيرد...،تادي  من تأويل ما ب دها بالمصيدر 
إنَّ ما أعجبنا هو أنك أديت الف ل ب د أن ل  تكن ف لت ، : أعجبني ، مثال ، لكننا أردنا إلى القول 

 .، وإني أميل إلى هذا الفد  وسيتبيَّن هذا مفصال في الفصل الثالث(2) .((وبين القصدين بونل ب يدل 
 .الثالث
 

، ( أنَّ )، وهذا النوع ثالثي فيي أصيل وهي   ، فأصيل   ةالمخففة من الثقيل( أن  )وهناك  .2
  تق  إ  ب د ف ل التحقيق ، كال ل  وما يادي ))هذه ( أن  )ولما خفف صار من حرفين ، و

، والنيداء ،  واإليحاءيقن وا نكشاف ، والظدور ، والنظر الفكري ، ن ، والتَ م ناه ، كالتبيِّ 
وتنصيب ،  (7)((أن يكون ظنا رالبيا متأخييا  لل لي  ونحو ذلك ، أو ب د ف ل الظن ، بتأويل 

                                                 
، 112:رصيف المبياني  ،441،451\4:شير  الرهيي عليى الكافيية ، 387\2:ارتشياف الهيرب ، 143 \8:شر  المفصل   :ظ   - 1

 .117،119:جواهر األدب 
،  42-41:، مغنييي اللبيييب 441، 31\4:، شيير  الرهييي علييى الكافييية 143 \8:، شيير  المفصييل 42: رسييالتان فييي اللغيية : ظ   - 2

 .223\4، البرهان  112: رصف المباني 
 .المصادر نفسدا في الدامشين المتقدمين : ظ   - 3
 . 232:الجنى الداني : ، وينظر م    112: رصف المباني   - 4
 .143 \8: شر  المفصل   - 5
 .315: في النحو ال ربي نقد وتوجي    - 2
 .225\4: البرهان  ، 299\2(:األخفر األوسط)م اني القرآن :  ، وينظر م   23\4: شر  الرهي على الكافية   - 7
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، وشرط اسمدا أن يكون (1)ا س  وترف  الخبر كأصلدا ، وزع  ب هد  أندا   ت مل شيئاً 
 :  (2)همير شأن محذوفا ، وقد يبرز عند الهرورة ، كقول الشاعر

 (الطويل)  

ـــــوْ  ـــــَِفالـا  يف يَــــــومه الرَّعَــــــاءِ  َــــــألتِنِي  أنَـّ
 

ـــــ  ـــــَِ لـا ـــــل وأنــــــعِ صَــــــدِيقُطا قـا   ْ أخبـا
 

ا أن تكون اسمية ، نحو قول  ت الى   وَآعِرُ دَ ْوَاهُ ْ أا ه  }:وشرط خبرها أن يكون جملة ، فإمَّ

ا أن تكون ف لية ، وعندها فالبدَّ من فاصيل بيين  (11من اآليية: يونس){الْحَمْدُ لِلَّبِ رَبِّ الْعَالامِ َ ( أن  )، وأمَّ

 َلِـ َ أا ْ  َـيَ ُو ُ مِـنْ ُ ْ مَرْ اـن     } :، نحو قول  ت يالى  (السين)ون الفاصل والف ل ، وفي اإليجاب يك

مين : ألعيرافا){أا ْ قادْ وَجَدْناا مَا وَ َدَناا رَبونَا حَقّـا  }: نحو قول   (قد)أو ، (21من اآلية: المزمل){وَآعَرُو َ

، وفيي  (111مين اآليية: ألعيرافا){وبه ه ْ وَناطْبَـ ُ  َلاـن قُلُـوبه ه ْ   أا ْ لاوْ ناشَاءُ أاصَبْنَاهُ ْ بهذُنُ}:نحو  (لو)أو ،  (44اآلية

 (لن)أو  (115من اآلية: ألعرافا){حَقِيقٌ  َلان أا ْ ال أاقُوتا  َلان اللَّبِ إهلَّا الْحَقَّ}:نحو  ( ) النفي يكون الفاصل

ــأِنْسُ وَالْجهــنو }: مثييل قوليي   ، هييذا إذا كييان الف ييل  (5:الجيي ن){ َلاــن اللَّــبِ كاــذِبا  وَأانَّــا ظانَنَّــا أا ْ لاــنْ تاقُــوتا الْ

 :متصرفا ، فإن كان الف ل ريير متصيرف أو دعياء فيال يحتياج إليى الفاصيل ، نحيو قولي  ت يالى 
ا إه ْ كاا َ مِنَ وَالْ اامِسَةا أا َّ  ا ابَ اللَّبِ  َلايْ َ} :، وقول  في الدعاء  (39:لنج ا){وَأا ْ لايْسَ لِلْإهنْسَا ه إهلَّا مَا  َعَن}

 ؛حروف الت يويا  : المخففة( أن ) اة الحروف التي ب د حويسمي الن)) ، (3) (9:النيور){الصَّادِقِ َ

، و  يجييوز إفييراد خبرهييا ، إ َّ إذا ذكيير ا سيي  ،  (4)((. (أنَّ )ألندييا كييال وا ميين إحييد  نييوني 
 :  (5)فيجوز الوجدان ، كما جاء في قول الشاعر
 (المتقارب)  

ــ ٌ   بهأانــــــــــــََْ رَبهيـــــــــــ ٌ وَ يـــــــــــثٌ مَرهيـــــــــ
 

 وَأانـــــــــــََْ هُنَــــــــــاكا تا ُــــــــــو  الثّمَــــــــــاال 
 

  .في النوع األول ، فدذه ثالثية وتلك ثنائية مصدرية ( أن  ) ختلف عنالمخففة ت( أن)و
 

  تأتي إ َّ )) ، و (2)التفسيرية ( أي)بم نى ( أن  )، فقد تكون  المفسرة( أن  )وهناك أيهاً  .3
القييول ، كقولييك ناديتيي  أن  قيي ُ   ، وأمرتيي  أن اق ييد ، وكتبييت إلييي  أن إ َّ ب ييد ف ييل بم نييى 

ــرَاهِي ُ }:نحيييو قولييي  ت يييالى  ،(7)((.ارجييي  ــا إهبْـ ــاهُ أا ْ يَـ   :  ، وقولييي   (114:الصيييافات){وَناادَيْنَـ

فل في أصل ختلَ وهذا النوع مُ ،  (27اآليةمن : المامنون){فاأاوْحَيْنَا إهلايْبِ أا ه اصْنَ ه الْفُلََْ بهأا ْيُنِنَا وَوَحْيهنَا}

ية ، ويير  ابين هشيا  أن إنكارهيا ( أن  )وجوده وعدم  ، فالكوفيون ينكيرون  التفسييرية البتَّ
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ُمت َّج  ل 
يرة  -؛ ألن من يثبتدا يشترط أن تكون بيين جملتيين والجملية الثانيية (1)   -وهيي الُمفسِّ

، كما ( كتبت)نفس ( ق )ل  تكن ( كتبت إلي  أن قُ   :) ، وإذا قلنا يجب أن تكون عين األولى
، فاألول عين الثاني ، ومن هنا لو افترهينا أنيا ( هذا عسجدل أي ذهبل )هو الحال في قولنا 

ولدييا عنييد القييائلين بدييا .  (2)فييي الجمليية األولييى ليي  يسييتق  الكييال  ( أن  )بييدل ( أي  )نهيي  
 :(3)شروط

  َّوَآعِرُ دَ ْوَاهُ ْ أا ه  }:ية في قول  ت الى تفسير( أن  )أن تسبق بجملة تامة ، ولدذا ُر لِّط من عد

 .هنا مخففة من الثقيلة ( أن  )، إذ  (11من اآلية: يونس){الْحَمْدُ لِلَّبِ رَبِّ الْعَالامِ َ

  و  فيرق فيي أن ( ذكيرت عسيجدا أن ذهبيا:)أن تتأخر عندا جملية ، فيال يصيح أن نقيول ،
 ( .أن ما أنت وهذا كتبت إلي :)تكون الجملة اسمية أو ف لية كقولنا 

  وَانْطالاقَ الْمَلاأُ مِنْ ُ ْ }:م نى القول ، ومن  اآلية الكريمة( أن  )أن يكون في الجملة المتقدمة على

، إذ المراد با نطالق انطالق ألسنتد   (2:ا){أا ه امْشُوا وَاصْبهرُوا  َلان آلِ َتِ ُ ْ إه َّ هَذاا لاشَيْءٌ يُـرَادُ 

 .بالمشي ا ستمرار علي   بدذا الكال  ، والمراد

  ( أن  )، ولكين ب هيد  ذكير أنَّ ( القيول)أحيرف ( أن  )أن   يكون في الجملة المتقدمة عليى

 (117مين اآليية: المائيدة){َما ُقْلُع لاُ ْ  إهلَّـا َمـا أاَمْرتاِنـي بهـِب أا ه اْ ُبـُدوا اللَّـَب َربِّـي َوَربَُّ ـْ          } :في قول  ت الى 

وذلك على تأويل  بم نى األمر ، بم نى آخر أن   يكون في الجملة تكون تفسيرية للقول ، 
ل بغيره ( أن  )التي تسبق   .حروف القول إ َّ وهو ماوَّ

  كانت مصدرية ( كتبت إلي  بأن اهرب:) جارل ، فلو قال قائل( أن  )أن   يدخل على. 
 

ع ، وهيو أن المتأميل ولقد ذكر األربليُّ أمرا قد يحلُّ ما أشكل ب  ابين هشيا  عليى هيذا النيو
ر ليس الجملية المتقدمية عليى  ، وإنميا هيو مف يول محيذوف ، ( أن  )ألمثلة هذا النوع يجد أنَّ الُمفسَّ

ر ب  ر بحسب الكال  ، وما اشتراط َتقدُّ  الجملة التامة إ َّ ليتسنى تقدير المف ول الُمفسَّ ،   ( أن  )يقدَّ

يير هييو الجمليية  أنَّ الُمفسَّ
ــنَ ه الْفُلْــََ }:لى، ففييي قوليي  ت ييا(4) ــبِ أا ه اصْ ــا إهلايْ ، (27ميين اآلييية: المامنييون){فاأاوْحَيْنَ

ر هنا لييس جملية ا اصين  ( أن  )، وتفسيره ( أميرا)،  بيل هيو مف يولل مقيدرل تقيديره ( أوحينيا)لُمفسَّ
ن إ))هيو( أي وأن)الفلك ، ودع  رأي  هذا بميا ذكيره الرهيي مين إن الفيرق بيين حرفيي التفسيير 

يييُ  (أي) : ، والجمليية نحييو  (جيياءني زيييد أي أبييو عبييد هللا)مييبد  ، ميين المفييرد ، نحييو  بدييا كييلَّ  رُ فسَّ
 عليى م نيى القيول ، ميادٍ  دالٍّ  مف و  مقدرا للفظٍ  ر إ َّ فسِّ   تُ  (أن  )و ،...،  (هريق دم  أي مات)

تفسير لمف ول نادينا  {هي ايا إبر}:فقول  ، (114:الصافات){وَناادَيْنَاهُ أا ْ يَا إهبْرَاهِي ُ }:م ناه ، كقول  ت الى

:  أي (كتبيت إليي  أن قي )، وكيذلك قوليك  هي اإبر، وبلفظ هو قولنا يا  يءناديناه بش : المقدر، أي
ر لكتبيت ، وقيد للمف ول ب  المقدَّ  تفسيرل ( ق   ) على أنَّ  دال   حرفل  (أن  ) ، ف    قُ :  كتبت إلي  شيئا هو

، (5)((.(39-38:ط  ){أا ه اقْذِفِيبِ* إهذْ أاوْحَيْنَا إهلان أُمََِّ مَا يُوحَن}:  ت الىر المف ول ب  الظاهر، كقولسِّ فَ يُ 

ليست هي عيين ( أن  )هذا الكال  يدف  اإلشكال الذي أورده ابن هشا  من إن الجملة المتقدمة على 
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يير بدييا، وممييا سييبق فيي  اهر أو تفسيير المفييرد الظيي( أن  )تفسيير المفييرد بييالمفرد والجمليية و( أي)الُمفسَّ
ر بالجملة   بالمفرد   .المقدَّ

 

إن القول بفرهية الم نيى الحرفيي المركيزي والم ياني الدامشيية يسياعد عليى الجمي  بيين 
التفسييرية ، فيالكوفيون ورييره  ممين ينكيرون هيذا النيوع يرج يون ( أن  )أقول ال لماء فيي شيأن 

وهيي دا القييائلون بدييذا النييوع فييي  إلييى المصييدرية الناصييبة ، وإن التأمييل فييي الشييروط التييي ( أن  )
المصيدرية نفسيدا لكنديا لي  تيدخل عليى الف يل مباشيرة ( أن  )المفسيرة هيي ( أن  ) إنَّ : يقودنا للقول 

 .وإنما دخلت على جملة ، وأثَّر السياق في توجي  م ناها عندئذ نحو التفسير 
 

، بيل يوهيح ( أن  )  يمثل تما  الوصف الدقيق لم نى ( أن  مصدرية: )م نى قول ال لماء 
أن هذا الحرف والف ل المباشر ل  ينسبك في مصدر، والمصدر هو الذي يكون ل  م نى خاا ، 
بدليل أن لي  موق يا إعرابييا مختلفيا بحسيب ال واميل المياثرة فيي  ، وم نيى هيذا المصيدر سييكون 

. ف يل الحرف ، ومادة الف ل الداخل عليي  الحيرف ، والسيياق ال يا  لل: مركبا من عوامل مختلفة 
وحدها   يتبلور مندا م نى واهح ، وراية ما في  أني  يوصيلنا إليى سيبك مصيدر متكيون ( أن  )ف 

ال يا  هيو ( أن  )فم نيى . من  والف ل اليداخل عليي  ، أميا الم نيى الخياا فسييكون ليذلك المصيدر 
ندا هيذا الحيرف مي  األف يال المختلفية  التيي المصدرية ، ولكن لكل مصدر من المصادر التي ُيَكوِّ

 . يدخل عليدا م نى خاا ب  
 

علييى الجمليية وتجيياوزت المباشييرة للف ييل ، فحملدييا ( أن  )المفسييرة فقييد دخلييت ( أن  )أمييا فييي 
السياق على بيان م نى الجملة فسماها ب هيد  تفسييرية ، والباحيث يير  أنديا ليسيت نوعيا آخير 

الفدي  قسيرا لم ناهيا فيي هيذا  أعتقيد أنَّ بيل هيذا الم نيى راجي  إليديا ، و  . قائما قبالة المصدرية 
المصييدرية يسيياعد علييي  ، وَرفييُا ( أن  )ليطييرد ميي  الفرهييية ال اميية التييي طرحتدييا ، بييل م نييى 

إن من قال : ال لماء  للتفسيرية يقوُد إلي  ، وللجم  بين أقوال المثبتين لدا والرافهين يمكن القول 
ر لديا أندا تفسيرية نظر إلى الم نى الخاا ، أو الم نى الدامش ي ، ومن قيال إنديا مصيدرية وقيدَّ

 .ف ال فقد نظر إلى الم نى ال ا  لدذا الحرف 
 

ب يا الم ياني الخاصية نتيجية لمجيئديا فيي المصيدرية  (أن  )وربما فد  ب ا ال لماء مين 
 :ب هد  أندا تأتي زائدة في مواه  سياق ما من ذلك قول 

 

ييا)ب ييد  -1 ، نحييو قوليي  (1)الدا  زائييدةوهييذا أكثيير الوجييوه فييي اسييت مالتوقيتييية، ( لمَّ

 . (33من اآلية: ال نكبوت){وَلامَّا أا ْ جَاءَتْ رُ ُلُنَا لُوطا   ِيءَ به ه ْ وَ اا ا به ه ْ ذارْ ا }:ت الى

 :(2)(ه .ق48ت)وف ل القس  ، كقول المسيب بن َعلس( لو)أن تق  بين  -2
 (الطويل)  

ـــفاأُق ــتُ ُ         ـْـــــــ ــا وَأانـــــــ ــوه اِلتاقاينـــــــ ــــــ  سِ ُ أا  لـا
 

ــ ُ      ــرِّ مُِلِـــ ــنَ الشَـــ ــومٌ مِـــ ــ  يَـــ ــا َ لا ُـــ  لا ـــ
 

، ولقيد بينيت آنفيا م نيى الزييادة ،  (3)الزائدة شيئا وفائيدة زيادتديا التوكييد( أن  )و  ت مل 
وأندا من ثمار السياق ال ا  للنا ، والحرف خيارج هيذا الينا   ي طيي م نيى التوكييد ، فديذا 

 .الم نى تاب  للنا   للحرف 
 

َنيًة عنيد ال لمياء كلدي  ، فقيد  قد   تكون ب يا الم ياني الدامشيية التيي تفدي  مين الحيرف َبيِّ
د عال  بفد  م نى هامشي لحيرف ميا هيمن سيياق ميا ، وهيذا ميا حصيل ف يال فيي كثيير مين  َيتفرَّ
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ييَ  ميين  م نييى ( أن  )الحييروف ، وقييد أشييرت إلييى ب هيي  فييي الحييروف المتقدميية ، وهنييا أيهيياً فُد 
ا أنت منطلقا انطلقتُ :)لي  الكوفيون في نحو قولد  الشرطية والمجازاة ، وذهب إ وج لوا من  ( أم 

، عليى ب يا القيراءات  (282من اآليية: البقرة){أا ْ تا ِلَّ إهحْدَاهُمَا فاتُذاكبرَ إهحْدَاهُمَا الْأُعْرَى}:اآلية الكريمة

، والمصييدر مصييدرية ناصييبة ( أن  )، واألكثيير ثباتييا هييي القييراءة ال اميية ، وفيدييا تكييون  (1)فيدييا
، وتيأولوا ب يا التيي ( أن  )، ولقد من  البصريون القول بدذا النيوع مين  (2)الماول مف ول ألجل 

، وير  الباحث أن ب ا الكوفيين قد يكون تيوافرت لي    (3)أوردها الكوفيون على أندا مصدرية
ي يفييد ب ا القرائن لتفسير هذه اآلية وتخيريج ب يا القيراءات اليواردة فيديا عليى م نيى هامشي
، ( أن  )الشرطية، ولكن هذا الم نى ليس مطردا و  يفد  من كثير من النصيوا التيي تيرد فيديا 

وعلي  ينبغي أن   يحشر م  الم اني الكثيرة ا ست مال ، ويبقى في بياب اآلراء المفيردة ليب ا 
 . ال لماء
 

أا ْ يُـؤْتان   }:  ت يالى ، ومثلوا ل  بقول (4)النافية(  )م نى ( أن  )وكذلك فد  ب ا النحاة من 

:  أي   ييياتى أحييد مثييل مييا أوتيييت  ، قييال المييراديُّ . (73ميين اآلييية: آل عمييران){أاحَــدٌ مِثْــلا مَــا أُوتِيــتُ ْ    

، وهذا الفد  كسابق  فد  خاا  (5) ((.في اآلية مصدرية ( أن  )والصحيح أندا   تفيد النفي ، و))
أن   يذكر م  الم ياني الدامشيية المطيردة مثيل  لم نى هامشي ل ال  أو لب ا ال لماء ، يفترا

 .التفسيرية 
 

 :مي  الماهيي ، وج ليوا مني  قولي  ت يالى (2) (إذ)م نيى ( أن  )قد يفد  ب ا الكوفيين من و
 أا ْ تُؤْمِنُوا }:، وقيل م  المهارع أيهاً كقول  ت الى  (2من اآلية: ق  ){بَلْ  َجهبُوا أا ْ جَاءَهُ ْ مُنْذِرٌ مِنْ ُ ْ }

لي يس هي ذا ال قي ول : وقيالوا عني  ولي  ي تيرف ال لمياء بديذا القيول ، . (1مين اآليية: الممتحنة){بهاللَّبِ رَبِّ ُ ْ

أقيول إن هيذا الفدي  لي  ييأت مين فيراغ ، بيل . (7)في اآليتين مصدرية( أن  )، والصواب أنَّ بشيء 
 .( إذ)ساعد علي  السياق ال ا  لوية فدو يوحي بالظرفية التي تفيدها 

 
الثنائية الوه  م نى عاما هو المصيدرية ، ولديذا المصيدر المتكيون منديا ومين ( أن  )إن ل 

الف ل الداخلة علي  م ان خاصة كثيرة يحددها الف ل وسياق النا ، وقد يكون لدا م نى هامشي 
مت ارف ا ست مال عنيد دخولديا عليى ب يا الجميل فتصيير أقيرب إليى تفسيير م نيى الجملية أو 

ٍر ُيفَدُ  من الجملة الداخلة عليدا  تفسير م نى وبدذا يكون هذا الحرف متسقا م  فرهية . أمٍر مقدَّ
 .الم نى المركزي والم اني الدامشية 
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 ( أو: ) رابعا  
 

حرف من حروف ال طف ، ت طف مفردا عليى مفيرد ، وجملية عليى جملية ، ميذهب ( أو)
ُك في اإلعراب   في الم يكيون ، ( قياَ  زييد أو عميرو:)  نى ؛ إذ في قولناجمدور النحاة أنَّ  ُيشر 

ن ما ب دها مشارك إبإشراكدا في اإلعراب والم ني ؛ إذ : من أحدهما ، قال آخرون  االف ل واق 
، يكييون كيل ميين ( قيا  زيييد أو عميرو:) لميا قبلدييا فيي الم نييى اليذي جيييء بديا ألجليي  ، ففيي قولنييا

ن أن كيالً مين القيولين صيحيح  خيتالف الجدية التيي وجلي  لل يا. (1)الشخصين مشكوكاً في قيام 
، فميذهب الجمديور منظيور فيي  القيائ  بال ميل وهيو شيخا واحيد   ريير ،  قيل كيل مندميا فيديا

 .وأصحاب القول اآلخر نظروا إلى تشخيا القائ  بال مل ، فكان الشك مشتركا بين زيد وعمرو

د  إليى اثنيي عشير م نيًى ، مين ، حتيى أوصيلدا ب هي( أو)كثرت الم اني التي نسبت إلى 
ُكل  سيمكاً :)ويجب أن تق  ب د الطلب ، وقبل ما يمتن  في  الجم  ، نحو قولد   (2)التخيير:  أهمدا

ويجب أن تق  ب د  ، (3)اإلباحة  مثلو. أي اف ل أحدهما ( تزوج هندا أو أختدا)، و( أو اشرب  لبناً 
، وهنيا ( ادرس النحيو أو ال يروا) :لد  ب د الطلب أيهاً ، وقبل ما يجوز في  الجم  ، نحو قيو

لَمين النحو وال روا ، في حين   يحق ل  الجم  بين الشيئين في  ل  أن يجم  بيندما فيدرس ال  
التخييرية  ، بل علي  فيدا أن يف ل أحيدهما ويتيرك اآلخير، فيإن تركدميا م يا أو ف لدميا م يا كيان 

هما ، وأن يجمي  بيندميا ، والتفرييق بيندميا عليى مخالفا للطلب ، أما في اإلباحة فل  أن يف ل أحيد
وإذا دخليت فيي الطليب  .هذا النحو في  ثمراتل في مجيال اسيتنباط األحكيا  الشيرعية مين مظانِّديا 

،  (24مين اآليية: اإلنسيان){وَال تُطِ ْ مِـنْ ُ ْ آثِمـا  أاوْ كافُـورا    }:الناهية امتن  ف ل الجمي  ، نحو قول  ت الى(  )

ا كان مباحا  ط  أحدهما ، فأيدما ف ل فقد أث فالم نى   ت  . ، وبم نًى آخر أندا تدخل للندي عمَّ

ويجيب فيي  أن تقي  ب يد الخبير   ريير، نحيو قولي  ،  (4)الشيكأيهياً ،  ومن هذه الم ياني

، ( ا  أو عميرو ما أدري أزييد قي:) ، وقولد   (19من اآليية: الكدف){قاالُوا لابهثْنَا يَوْما  أاوْ بَعْ َ يَوْمٍ}:ت الى 

لاعَلاـن هُـدىً أاوْ    وَإهنَّا أاوْ إهيَّـاكُ ْ }:وهذا في الخبر أيهاً ، نحو قول  ت الى ، (5)اإلبدا ويقابل هذا الم نى 

، واإلبديا  يكيون فيي حيق السيام  دون المخبير ، وهيذا هيو الفيرق  (24من اآليية: س بأ){فِي  ا تٍ مُبه ٍ

ا في اإلبدا  في لم  ، وُيبد  على السام  لم نى ما بيندا وسابقتدا ، فالشك   ي لم  ال  . مخبر ، أمَّ

قيال بي  الكوفييون  (اليواو)جمي  المطليق وهيو م نيى النسبت إليدا أيهاً ومن الم اني التي 
 :قولي  ت يالى، وخرجوا ب ا اآليات على هيذا الم نيى ، منديا (2)(ه 225ت)واألخفر والجرميُّ 

التقسيي  أو وم نيى ،  (7) (م نيى بيل)إليديا ، ونسب  (44:ط  ){لاعَلَّبُ يَتاذاكَّرُ أاوْ يَ ْشَن فاقُوال لابُ قاوْال  لايِّنا } 
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ي، وربميا نُ  (1)التفريق أو التفصييل  أو   (إليى)م نيى  أو،  (2) فيي ا سيتثناء( إ َّ )م نيى  إليديا بَ س 
 . (3)من الم اني ريرها

جدييا عيين م ناهييا األصييلي التييي وكثرتدييا   يخر( أو)إن ت ييدد الم يياني التييي نسييبت إلييى 
وه ت ل  ، وهو م ناها المركزي ، ولقد كان هذا الحرف من الحروف التي شاركت ابتداًء فيي 

 : التفكير بفرهية الم نى الحرفي المركزي والم اني الدامشية ، وذلك من خالل النقاط اآلتية 

   مختلفين في تقرير عيدد  وجدتد ( أو)من خالل تتب ي للم اني التي ذكرها ال لماء ل : أو
الم اني التي ياديدا هذا الحرف ، فمند  من ذكر لدا أرب ة م ان وميند  مين أوصيلدا إليى 

 .(4)اثني عشر م نى

  ل  يكن ا ختالف مقتصرا على عدد الم اني فقط ، بل وصل إلى تحديد أسماء تليك : ثانيا
م نى م ين يادي  هذا الحرف ، كلدا تدل  على ( التقسي  ، والتفريق ، والتفصيل)الم اني ف 

َمُ  مين سيياق  لكن ال لماء ل  يستقروا على مصطلح م ين مندا بل ، سماه كل مند  بما َفي د 
اآلية التي استدل بدا ، ولما كان الفد  مختلفا من عال  إلى آخر باختالف قراءاتد  اختلفيت 

ه   َقدَ  رل مشترُك من الم نى يجم  بين التسمية تب ا لذلك ، فدا ء ال لماء كان يدور في َخلَد 
تلك التسميات التي أطلقت عليي  ، ولي  ييَر ال لمياء مين حيرج فيي ت يدد األسيماء ؛ ماداميت 

 .ت بر عن ذلك القدر المشترك 

  فيي كثيير مين ( أو)اختلف علماء اللغة والتفسير أيهاً في تسيمية الم نيى اليذي أدتي  : ثالثا
ميين خييالل تتب ييي الييدقيق لتفسييير اآليييات  اآليييات التييي وردت فيدييا ، فميين جديية وجييدت

ت  في كل آية ، فغالبيا ميا ( أو)المتهمنة  أن كثير من المفسرين   يذكرون الم نى الذي أدَّ
( أو)يذكرون أن الكلمة م طوفة على ما قبلدا ويكتفون بديذا ، وقلييال جيدا ميا ييذكرون أن 

يية إندي  حينميا ييذكرون الم نيى أفادت الم نى الفالني في هذه اآلية أو تلك ، ومن جدية ثان
الذي أدت  وجدتد  مختلفين فيي أرليب اآلييات فيي تسيمية ذليك الم نيى فيي اآليية الواحيدة ، 
ومند  من يذكر أن  يجوز أن يكون الم نى كذا أو كذا أو كذا فييذكر ثالثية أوجي  أو أرب ية 

ة كثييرا ، وعنيد أو أكثر في اآلية الواحدة و  يجز  بواحد مندا ، ولميا تكيررت هيذه الحالي
يُت مين أن القيدر المشيترك مين الم نيى  هييو ( الم نيى المركيزي)كثيير مين المفسيرين ، َتَيقن 

الحاهر في أذهاند  ، وهو الموهوع ل  الحيرف أصيال ، وخالفدي  ذليك راجي  إليى ت يدد 
في فدمد  لسياق النا القرآني ، وما يحتوي  من قرائن داخلية وخارجية تاثر فيي توجيي  

 . ى حدٍّ ب يدالم نى إل

  موهيوعة لقيدر مشيترك مين الم نيى الجيام  بيين ( أو)تصريح ب ا ال لماء بيأن : راب ا
تلك الم اني المت ددة التي ذكرت ، و  أقصد هنا األسماء المختلفة للم نى الواحيد ، وإنميا 
ال نيياوين الرئيسيية للم يياني التييي ذكييرت ، وهييذا التصييريح جيياء ب ييد ذكييره  لتلييك الم يياني 

ف فيدا ، فما كان ميند  إ َّ أن رج وهيا إليى أن الغيرا اليرئيس لديذا الحيرف هيو والخال
الم نى المشترك بيندا ، وهو أصل الم نى الذي وه  لي  هيذا الحيرف ، وصيرحوا أيهياً 
بأن السياق هو الذي يهفي على الحرف الم اني الثانوية األخر  التي ذكرت كأندا م ان 

َ  لدا الحيرُف ، ووجيد ت فيي تصيريحد  دلييال كبييرا وصيريحا للفرهيية التيي رئيسة ُوه 
 . أطرحدا وأتبناها 
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، وأذكير ب يدها ( أو)وسأذكر اآلن نماذج من تصريحات ال لماء بشيأن الوهي  األصيلي لي 
 .نماذج من النصوا الواردة فيدا 

يقصيد أو وإميا  ]إن هيذه الحيروف الثالثية :))  قال ابن ي ير في شرح  لكال  الزمخشري  
( أو)، و  أن الحكي  الميذكور المسيند بديا إليى أحيد ا سيمين الميذكورين   ب يني جتم  فيي ت [ وأ 
إن ( ن ي )تق ان في الخبر واألمر وا ستفدا  ؛  ولذلك يكيون الجيواب عين هيذا ا سيتفدا  ( إما)و

 ، والذي ييدل  أن أصيلدما( ألقيت أحدهما )إن ل  يكن ؛ إذ الم نى (  )كان عنده واحد مندما ، أو
م نى على هذا الم نى ل  يحمل في  زيادةَ  يوجبُ  إذا ل  يكن م ك في الكال  دليلل أحد الشيئين أنَّ  
على حيد قيول ابين ي يير هيو إسيناد الحكي  ( أو)، إذن الم نى الذي تفيده  (1).((  التأويل إ َّ علي 

و الم نيى ال يا  لديا إليى أحيد الشييئين أو األشيياء ، هيذا هي( أو)المذكور في الجملة التي ترد فيديا 
 . وهو م نى يسير قابل للتلون بإهافات ثانوية بحسب السياق الذي ترد في  

إذا  (أو) إن لي:))ويفد  هذا الشيء بصورة أوهح من عبارة الرهي األسترآبادي  إذ يقول 
: الشيك ، واإلبديا  ، والتفصييل ، وإذا كيان فيي األمير ، فلي  م نييان : كان في الخبر ثالثة م ان 
إذا أخبرت عين أحيد الشييئين و  ت رفي  ب يني  ، واإلبديا  إذا عرفتي  : التخيير واإلباحة ، فالشك 

إذا لي  تشيك ، ولي  تقصيد اإلبديا  عليى : والتفصييل  ،...،قصد أن تيبد  األمير عليى المخاطيب وت
ر وأما في األمر ، فإن حصل للمأمو ،...هذا إما أن يكون جوهرا أو عرها ، : السام  ، كقولك 

ت لي  الفقي  أو النحيو، : ، فيي الغاليب ، فديي لبإباحية ، نحيو  وشيرفل  بالجم  بين األمرين فهييلةل 
وينبغيي  ،... اهرب زييدا أو عميرا ،: فدي للتخيير، نحو  إ َّ  وجالس الحسن أو ابن سيرين ، و

 ،( أو)و( اإم)ت ل  الفق  أو النحو ، ل  يفد  من : جواز الجم  بين األمرين في نحو  أن ت رف أنَّ 
وميا ب يدها  ، يدت اإلباحة مما قبل ال اطفيةفستأ، وإنما  بل ليستا إ  ألحد الشيئين في كل موه 

فييي اإلباحيية والتخيييير ، ( إمييا)و ( أو)ت ليي  ال ليي  خييير ، وزيييادة الخييير خييير ، فد ليية  م ييا ، ألنَّ 
، وهييذه الم يياني  والشييك واإلبدييا  والتفصيييل علييى م نييى أحييد الشيييئين أو األشييياء علييى السييواء

فالشيك ميين قبييل جدييل ،  بييل مين قبييل أشييياء أخيير( إمييا)، و( أو)ت يرا فييي الكييال  ،   مين قبييل 
باحية ، ك ، واإلتفصيل مين حييث قصيده إليى ذلي  ، والالمتكل  وعد  قصده إلى التفصيل أو اإلبدا
ل ، وق(2) .(( لتخيير من حيث   يحصل ب  ذلك، وا من حيث كون الجم  يحصل ب  فهيلة د فصَّ

ُن الم نى ال ا  ل  يَتَفد  ( أو)هذا النا القرائن التي ُتلوَّ بم اني  الخاصية ، وليو  هيذه القيرائن لي  ُيس 
وكال  الرهي هذا  .رير م ناها ال ا  الذي هو إسناد الحك  في الجملة إلى أحد الشيئين ( أو)من 

من السياق ، وهذا ما أدعيو إليى هو عين القول بالم نى المركزي والم اني الدامشية التي تستفاد 
 .القول ب  

موهوعة لقدر مشترك بين الم اني الخمسة المتقدمة ، وهو أنَّدا ( أو)إن :)) قال المراديُّ 
، والم ياني  (3) .(( وإنميا فدميت هيذه الم ياني مين القيرائنموهوعة ألحيد الشييئين أو األشيياء ، 

والقيدر المشيترك ( التخيير واإلباحية ، والتفصييلالشك واإلبدا  ، و)الخمسة التي يشير إليدا هي 
من الم نى الذي يجم  هذه الم اني هو نفس  الذي أشار إلي  ابن ي ير من إن الحك  المذكور في 
الجملة المسند بدا هو ألحد ا سميين المذكورين   لواحد ب ين  ، والقرائن التي يقصدها هي التي 

 .  أشار إلى ب هدا الرهي في نص  المتقد

التحقييق :)) اثني عشير م نيى فكانت ( أو)الم اني المنسوبة ل جم  وقال ابن هشا  ب د أن 
موهوعة ألحد الشيئين أو األشياء ، وهو الذي يقول  المتقدمون ، وقد تخرج إلى م نيى ( أو)أن 
ول عنيد ، فتحقييق القي (4) ((.، وأما بقيَّة الم اني فمستفادة مين ريرهيا ( الواو)، والى م نى ( بل)
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( أو)ابن هشا  في الم اني التي ذكرت لدذا الحرف أن المتقدمين من النحاة واللغويين يقولون إن 
لدا م نى أصيل هو الذي أشار إلي  ، وهي عنيده قيد  تخيرج إليى م نييين آخيرين هميا اإلهيراب 

 .وم نى الواو، والذي يفيد خروجدا إلى هذين الم نيين هو السياق أيهاً 

حيرف : أو[ أو]:)) لم نى أيهاً من كيال  الجيوهري فيي الصيحا  إذ يقيول ونستشف هذا ا
.  دخيل األمير والنديى دل عليى التخييير أو اإلباحية، وإذا  دخل الخبر دل على الشك واإلبديا إذا 

وإنيا أو إيياك  ل ليى هيد  أو : ) واإلبدا  كقول  ت يالى . رأيت زيدا أو عمرا : فأما الشك فكقولك 
واإلباحة . كل السمك أو اشرب اللبن ، أي   تجم  بيندما : والتخيير كقولك  ( .في هالل مبين 

.   أو يتيوب هيربنَّ أل: وقد يكون بم نيى إليى أن ، تقيول . جالس الحسن أو ابن سيرين : كقولك 
، فدخولدا على الخبير ودخولديا عليى األمير والنديي  (1) ((.وقد يكون بم نى بل في توس  الكال  

عليدا م نًى خاصا زيادًة على م ناها ال يا  اليذي وهي ت لي  أصيال وهيو إسيناد هو الذي أهفى 
الخبيير إلييى أحييد الشيييئين وج لدييا تفيييد فهييال عيين ذلييك التخيييير واإلباحيية أو الشييك واإلبدييا  أو 

 . التفصيل 

ول ل من الطريف في هذه المسألة ، أن كثيرا من علمياء اللغية وعلمياء األصيول ييذكرون 
: تخييير واإلباحية ويستشيددون لديا بيب ا األمثلية كميا نير  فيي قيول سييبوي  ال( أو)من م اني 

ب يني  ،  هيا ء ، ولي  تيرد إنسياناً  عمرا أو خالدا أو بشرا ، كأنيك قليت جيالس أحيدَ  س  تقول جال  ))
، وهنيا  (2)((. من النياس جالس هذا الهربَ : د  أهلل أن ُيجالس ، كأنك قلت أنَّ كلَّ  ففي هذا دليلل 
ُكيل  خبيزا أو : )وتقيول (:)) التخييير)بوي  عن اإلباحة ، ويقول أيها في النوع الثياني يتحدث سي

أي   تيدخل (  أدخيل عليى زييد أو عميرو أو خاليد:)أي   تجم دما ، ومثل ذليك أن تقيول ( تمرا
إييت  زييدا أو :)فقوليك :)) ، ويقيول المبيرد فيي هيذا النيوع  (3) ((.على أكثر من واحد من ها ء 

، وفييي الوقييت نفسيي  يييذكر اللغويييون والبالريييون  (4) ((.أي قييد ج لتييك فييي ذلييك ُمخَيييرا ( عمييرا
التخييير واإلباحية ، ويستشيددون ليذلك باألمثلية التيي ( إف يل)واألصوليون إن مين م ياني صييغة 

، بيل  (2)و  مين صييغة أف يل( أو)وهذا ياكد أن التخيير واإلباحة لي  تتيأت مين . (5)ذكرت نفسدا
 .من السياق وما في  من القرائن هي متأتية 

ت سو( أو)ب ا األمثلة من است ما ت  هذهو ( أو)أتتب  أقوال ال لماء فيدا ، لنر  كيف أدَّ
 . م انيدا في السياق الخاا للنا 

 ورههِ ْ وَتاـرَكا ُ ْ فِـي ظُلُمَـاتٍ ال    الَّذِإ ا ْتاوْقادَ ناارا  فالامَّا أا ااءَتْ مَا حَوْلابُ ذاهَبَ اللَّبُ بهنـُ  كامَثالهمَثالُ ُ ْ }:قال ت الى

 ،(19-17:البقرة){مِنَ السَّمَاءِ فِيبِ ظُلُمَاتٌ وَرَ ْدٌ وَبَرْ س أاوْ كاصَيِّبٍ* صُ ٌّ بُ ْ ٌ  ُمْيٌ فا ُ ْ ال يَرْجهعُو َ * يُبْصِرُو َ 

: قائيلفيإن قيال لنيا  :))دمياقال الطبري فيذكرت لنا هذه اآليات الكريمات مثلين للكافرين ، و
لل منافقي ين  لي ين  ثَ ، أهما مثالن لل منافق ين أو أحدهما  فيإن يكونيا مَ  أخبرنا عن هذين ال مثل ين

،  وكصيييب:  ، وليي   يقيل تأتي ي بي م نى الشييك في ي الكيال  (أو)، و أو  َكَصيييِّبٍ :  فكييف ق يي ل
أحدهما، فما وجي  ذكير  القو    لُ ثَ ب الواو الت ي تل حق ال مثل الثان ي ب ال مثل األول  أو يكون مَ 

إذا كانت ف ي الكال  فإن ما تدخي ل في ي  علي ى وجي  الشيك  (أو)وقد عل مت أن  ،( أو) اآلخر ب

                                                 
 . 54\14( أوا)مادة :، وينظر م   لسان ال رب   2275 - 2274\2( : أوا)ة ماد:  تاج اللغة وصحا  ال ربية   - 1
 . 184\3: الكتاب   - 2
 .المصدر نفس    - 3
 . 89\1: الفصول في األصول : ، وينظر م    311\3: المقتهب  - 4
 ،217-212:البالريييين ، أسيياليب الطلييب عنييد النحييويين و95:، مغنييي اللبيييب 942–941\2المقتصييد فييي شيير  اإليهييا  : ظ   - 5

( المظفيير)، أصييول الفقيي  538\1:، فرائييد األصييول 31–31:أصييول الفقيي  بالتييذكرة  ،28 -11:التراكيييب اللغوييية فييي ال ربييية 
 .178\2:، اإلحكا  في أصول األحكا  14\1:، أصول السرخسي 147،  79 \42،2\1:، الفصول في األصول25،85\1:

 . 55\1: تدذيب األصول : ظ  - 2



 - 77 - 

، وإني ما لقي ي  أحيدهما،  لق يني ي أخيوك أو أبيوك:  ، كقول القائل من ال مخبر ف ي ما أخبر عن 
يير جيائز في ي هللا جيل ، م  عل م  أن أحيدهما قيد لقي ي  ور ولكن  جدل عين الذي لق ي  مندما

ثنااه أن يهاف إل ي  الشك ف ي شيء أو عزوب عل   شيء عن  ف ي ما أخبير أو تيرك الي خبر 
وإن كانت في ي ب يا « أو»، و إن األمر ف ي ذلك بخالف الذي ذهبت إل ي :  ق ي ل ل .  عن 

إميا بسيابق مين  ، فإندا قد تأت ي دالة عل ى مثل ما تدل  عل ي  اليواو تأت ي ب م نى الشكالكال  
 :[(1)(ه 85ت)]كقول توبة بن ال ُحَميِّر الكال  قبلدا، وإما ب ما يأت ي ب دها

 (الطويل)  

ــاجرٌ     ــأنيَّ فــــ ــن بــــ ــع ليلــــ ــد خل مــــ  وقــــ
 

ــا    ــا فجورُهــــ ــا أو  لي ــــ ــي تُقاهــــ  لنفســــ
 

ف ي هذا « أو»ولكن ل ما كانت .  وم لو  أن ذلك من توبة عل ى رير وج  الشك ف ي ما قال
 ،...،، َوَهيَ دا موهي دا عل ى مثل الذي كانت تيدل علي ي  اليواو ليو كانيت مكاندياال موه  دالة 

دالية في ي ذليك « أو»لي ما كيان م لوميا أن  {أوْ كاصَـيِّبٍ مـنَ السـمَّاءِ   }فكذلك في قول هللا جيل ثنيااه 

أو « أو» عليي ى مثييل الييذي كانييت تييدل عليي ي  الييواو، ولييو كانييت مكاندييا كييان سييواء نطييق فيي ي  بيي
من خالل السياق ال يا  ( أو)، وواهح من كال  الطبري أن   استفاد م نى الواو في  (2) ((.ب الواو
وما يسبق الحرف أو ميا ييأتي ب يده كميا ذكير فيي ت ليقي  عليى البييت الشي ري ، ومين ثي  ، لوية 

ت لو استبدلنا األولى بالثانية في اآليية الكريمية أو البيي. ( الواو)و ( أو)يطر  فكرة المساواة بين 
الش ري فإندا تادي الم نى نفس  ، وعمليية المقايسية والحكي  عليديا بالمسياواة  شيك أنديا قيرائن 

 . خارجية تفيد في تحديد د لة الحرف داخل السياق ال ا  للنا الوارد في  

وليس عسيرا أن نجد من يذهب إلى رير هذا الم نى في فد  اآلية الكريمة م تمدا في ذلك 
فيي اآليية اإلباحيية إذ ( أو)تحليلي  للينا القرآنييي ، فالزجياج يير  أن م نيى وسيائل  الخاصية فيي 

أن التمثيييل مبييا  لكيي  فييي : ، فييالم نى ...،( أو اإلباحيية)وهييذه يسييميدا الحييذاق باللغيية :)) يقييول 
المنييافقين إن مثلتمييوه  بالييذي اسييتوقد نييارا فييذاك مييثلد  ، وإن مثلتمييوه  بأصييحاب الصيييب فدييذا 

، لكين الشيي  الطوسيي ب يد أن ذكير أنديا قيد  (3) ((  بدما جمي ا فدميا ميثاله  مثلد  ، أو مثلتموه
 :تكون بم نى الواو مثل ما تقيد  عين الطبيري ، ينقيل لنيا أيهياً رأي الزجياج عليى النحيو اآلتيي 

ن تمثليوا المنيافقين تيارة أإنك  مخييرون بي: كأن  قال  التخييرفي اآلية ( أو)م نى : قال الزجاج ))
أنت مخير في : جالس الحسن أو ابن سيرين أي : قال يُ  ،لنار وتارة بمن حصل في المطرا د  وق  بمُ 

ير تسيميت  لي .  (4)(( . مجالسة من شئت مندما ف الطوسيي ب بيارة الزجياج وريَّ فيي ( أو)لقد تصرَّ
اآلية من اإلباحة إلى التخيير، ويبيدو أني  لي  يكين يفيرق بيين التخييير واإلباحية وإ َّ لي  ي ميد إليى 
التغيير، وكأن  يش رنا أن   فرق عنده بين النوعين ، في حيين قيرر ال لمياء كميا ذكيرت آنفيا أن 

ة فرق دقيق بيندما   .ثمَّ

، واتفيق م دمييا  (5)هنيا بأنديا لبإباحية ( أو)وقيد وافيق الطبرسييُّ الزجياج فيي فدمي  لم نيى 
: آلخر بحرف الشيك  قليتل  عطف أحد التمثيلين على ا:  فإن قلت )):الزمخشريُّ في ذلك قائال 

، ثي  اتسي  فيديا فاسيت يرت للتسياوي فيي ريير  في أصلدا لتساوي شيئين فصاعداً فيي الشيك (أو)
، وإذا تذكرنا أن الفرق بين التخيير واإلباحة أننا فيي األوليى   يحيق لنيا الجمي  بيين  (2) ((.الشك

الجم  بيندما ، ف لى هذا الفارق الشيئين وإنما علينا اختيار واحد مندما ، وفي اإلباحة نتمكن من 
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؛ إذ الحيال يسيمح  أولى بيالقبول مين رأي الطوسيي    والزمخشري   يكون رأي الزجاج والطبرسي  
 .أن ُنَمث  َل الكافرين بأحد المثلين أو بكليدما م ا 

 أو}قوليي  ت ييالى  :))زاد ال كبييريُّ علييى األوجيي  الثالثيية المتقدميية وجدييا راب ييا ؛ إذ يقييول 
وهيو راجي  إليى النياظر فيي حيال المنيافقين ، ،  للشكأحدها أندا : أرب ة أوج   (أو)في  {كصيب

ــفٍ أاوْ   }: ، كقولييي   فيييال ييييدر  أيشيييبدد  بالمسيييتوقد أو بأصيييحاب الصييييب ــةِ أالْـ ــن مِائاـ ــلْنَاهُ إهلاـ وَأارْ َـ

 وه   دُ بِّ أي شَ :  للتخييرأي يشك الرائي لد  في مقدار عدده  ، والثاني أندا :  (147:الصافات){يَزهيدُو َ

يي ، أي ب ييا النيياس يشييبدد   لبإبدييا ، والرابيي  أندييا  لبإباحيية  ، والثالييث أندييا ئتُ بييأي القبيلتييين ش 

ميين : البقيرة){كُونُــوا هُـودا  أاوْ ناصَــارَى } :بالمسيتوقد ، وب هييد  بأصيحاب الصيييب ، ومثلي  قوليي  ت يالى

يجيوز عنيد أكثير  نصيار  ، و أي قالت اليدود كونيوا هيودا ، وقاليت النصيار  كونيوا  (135اآلية
لقد ذكر  (1) ((. ن ذلك مندوحةدو وجد ما (بل )، و  على (الواو)على  (أو)البصريين أن تحمل 

يَح إليى وجديين آخيرين يمكين حملديا فيي اآليية عليدميا هميا ( أو)ال كبريُّ أرب ة أوج  لم نى  ولمَّ
( أو)كبريَّ    ير  صحة حميل اإلهراب وم نى الواو ، الذي قال ب  الطبري وريره ، لكن ال 

في اآلية على أحد هذين اليوجدين ، وكأني  يير  أني  حميل عليى م نيى ب ييد ، وعنيده أنَّ األوليى 
 .حمل الم نى على أحد األوج  التي ذكرها فدي أقرب للم نى 

، األوج  األرب ة التيي أشيار إليديا ال كبيريُّ أيٍّ من السياق يحتمل الحمل على  أعتقد أنَّ و 
كميا  –على م نى اليواو  دا، ويحتمل كذلك حمللك كلما اختلفت زاوية نظر المفسر إلى النا وذ

و  يب د أن  يحتمل أيهاً أن يحمل على م نى اإلهيراب أي بم نيى  –قال ب  الطبري وآخرون 
ة تمثيلي  لحيال الكفيار مين ة الكريمية كيان أقيل فيي شيدَّ  ؛ إذ الَمثيُل األول اليذي ذكرتي  اآليي (2)(بل)

َ  بهيوئدا واطميأن بيدفئدا ، وانتشير الهيياء الثاني  ، فدو يصفد  كمن أستوقد نارا ، وما أن َفير 
فييي أرجيياء مكانيي  ، حتييى ذهييب هللا بنييوره ، فبقييي فييي ظلمييات   يبصيير ، وقييد أدهشييت  الظلميية 

أما في المثل . والخوف مندا والرعب من الوحشة فأخذت علي  حواس  ، فإذا ب  أص  أبك  أعمى 
اني فالحيال مختليف تمامييا ، والمشيدد اليذي يصييوره القيرآن فيي تصيياعد متمشييا مي  أحاسيييس الثي

، فبيين مطير  واحيد المتلقي ، فإذا ب  يصف لنا شخصا ي ياني األهيوال المت يددة المتنوعية فيي آن
ة  مظل  يتساقط من السماء ، ورعد يصك علي  سم   ويدخل الرعب في قلب  ، وبيرق تخطيف قيوَّ

السكينة وا ستقرار ، وصواعق   يقدر على مشاهدتدا و  سماع أصواتدا ، فميا نوره من نفس  
يمليك إ َّ أن يهي  أصياب     أناملي  ويدعسييدا بقيوة فيي آذاني  عسييى أن تخفيف مين الديول الييذي 

، وهييو فييي هييذا الحييال متخييبط بييين المشييي فييي لحظييات أهيياءت البييرق ، وت ثييره  يسييم   ويييراه
 .ت المطر وانكباب  على وج  في ظلما

وهي  ييذوقون ، شخا أو أشخاا يقومون ويق يون  يصف حالَ  ، هنا متحركل  المشددَ  إنَّ 
مما ه  في  من ألوان ال ذاب ، ويصارعون هذا الموقف ال ظي  ، في حين كانت الصورة  ارَ رَ المَ 

ليى في المثل األول أقل حركة من هذا المشدد وقد تكون ساكنة ، وهذا ا نتقال من مشدد قرآني إ
، وإن المتلقيي بينيا ( بيل)في اآلية على أندا بم نى ( أو)آخر أكثر حركيَّة من  ، يحتمل أن نحمل 

يتصور حالد  على المثل األول ، وإذا ب  يهرب عن هذا الحال إلى تمثيلد  بمشدد آخر أص ب 
يجييز ولقيد وجيدت الفخير اليرازي . وأشد ليكون أكثر انطباقا على حال الكفار من المشدد األول 

ل   :))في اآلية على هذا الم نى من رير أن يفصل القول في كيفية ذلك فيقول متسائال ( أو)حمل 
فيي أصيلدا « أو»ألن :  عطف أحد التمثيلين على اآلخر بحرف الشك  الجواب من وجوه أحدها
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 ونقيل كيال ]، ، ث  اتس  فيدا فاست يرت للتساوي في ريير الشيك تساوي شيئين فصاعداً في الشك
إنميا ذكير ت يالى ذليك ألن المنيافقين قسيمان :  وثانيديا ،[ المتقد  كيامال ، إليى أن قيال الزمخشري  

كُونُـوا  } :ب هد  يشبدون أصحاب النار، وب هد  يشبدون أصحاب المطر، ونظيره قولي  ت يالى

هَــا فاجَاءَهَــا بَأْ ُــنَا بَيَاتــا  أاوْ هُــ ْ      وَكاــ ْ مِــنْ قارْيَــةٍ أاهْلا ْنَا    }:وقوليي  ، (135ميين اآلييية: البقييرة){هُــودا  أاوْ ناصَــارَى 

ــائِلُو َ ــةِ أالْـــــفٍ أاوْ  }:بم نيييييى بيييييل قيييييال ت يييييالى (أو):وثالثديييييا ، (4:ألعيييييرافا){قاـــ ــلْنَاهُ إهلاـــــن مِائاـــ وَأارْ َـــ

بم نيى اليواو كأني  قيال وكصييب مين السيماء نظييره قولي   (أو): وراب ديا،  (147:الصيافات){يَزهيدُو َ

، والم نى الثالث  (1) (( . (21من اآلية: النور){مِنْ بُيُوتِ ُ ْ أاوْ بُيُوتِ آبَائِ ُ ْ أاوْ بُيُوتِ أُمَّ َاتِ ُ ْ أا ْ تاأْكُلُوا }:ت الى

 . الذي أشار إلي  هو ما بينت  آنفا 

اختليف لويية  إن من أوج  إعجاز القيرآن أن الرائيي لي  كلميا اختلفيت زاويية الرايية عنيده
، فدذه الم اني الستة التي ذكرت قد يصح كل واحد مندا في حال فرد  الم نى بما يالئ  ذلك الفد 

خاا فإذا أراد شخا تشبي  الكافرين بأحيد هيذين المثليين أو بدميا م يا تنوعيت اليرا  بحسيب 
الخاا ، و  يمني  هيذا مين أن تكيون األوجي  ( أو)تفسير السياق، وتب ا لدذا التنوع يفسر م نى 

، ( أو)هي الم اني األرب ة الرئيسة التي يزيدها السياق دائما عليى  األرب ة التي ذكرها ال كبري  
فيي اآليية قيد ( أو)وقد ُتحَمُل على الم نيين اآلخرين في حال توس  الكيال  ، وخالصية الكيال  إن 

حملت على ستة م ان مختلفة ، وميا هيذا إ َّ  خيتالف تأوييل السيياق ال يا  للينا اليواردة فيي  ، 
 . ا  للحرف للتلون بم ان خاصة تب ا للسياقات المختلفة للكال  وقابلية الم نى ال

 هنا  (أو)الم نى الدامشي ل ،  (24:اإلنسان){آثِما  أاوْ كافُورا فااصْبهرْ لِحُ ْ ه رَبََِّ وَال تُطِ ْ مِنْ ُ ْ }:قال ت الى

ل الجمي  الناهية على الطلب امتن  ف (  )اإلباحة إذ هي داخلة على طلب ، ولكن لما دخلت 
ُكيل  لحميا أو خبيزا أو : تقيول :)) ، هذا ما صر  ب  سيبوي  وأيده علماء اللغة ، قال سيبوي  

، وإن نفييت هيذا قليت   تأكيل خبيزا أو لحميا أو ...هيذه األشيياء ، تمرا ، كأنك قلت ُكيل  أحيدَ 

مِنْ ُ ْ آثِمـا  أاوْ   وَال تُطِ ْ}: ونظير ذلك قول   .   تأكل شيئا من هذه األشياء تقل ككأن .تمرا 

، وقد وافقي  كثيير مين ال لمياء واصيفين إيياه ندييل  (2) .(( أي   تط  أحدا من ها ء {كافُورا 

عمييا كييان مباحييا ، فدييو يشييمُل الندييَي الييداخل علييى المبييا  والندييَي الييداخل علييى التخيييير؛ إذ 
، وهيو مخالفية الم نى   تط  أحيدهما وأيدميا ف يل فديو أحيدهما ويكيون داخيال فيي المحيذور

 . (3)الندي

أنديا ( أو)وليس رريبا أن نجد من يحاول تكثيير األقسيا  وتفريي  الفيروع ، في يدُّ مين م ياني 
فييي الجحييد وا سييتفدا  ( أو)، و(  )هييا هنييا بمنزليية { أو}:)) ، قييال الفييراء ( و )تييأتي بم نييى 

  تطي ن مند  من أث  : ية ، وقد يكون في ال رب...، فدذا من ذاك ،(  )والجزاء تكون في م نى 
مجردة (  )ولو حاولنا أن نه   (4) ( .((الواو)قريبا من م نى ( أو)أو كفر ، فيكون الم نى في 

، ( و  تط  مند  آثما   كفورا)في اآلية يكون التقدير في رير القرآن على هذا النحو ( أو)مكان 
، وهيذا ميا أشيار إليي  فيي عجيز (  )مي  ( واوالي)وهكذا   يستقي  الم نى قط ا ، فالبدَّ من تقدير 
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ب  فيي اآليية بم نيى اليواو   ( أو)من م نى اليواو فيي ب يا الكيال  ولكين تقيدير ( أو)كالم  فقرَّ
وقد حكى كال  الفراء هيذا ب يا ال لمياء ، ميند  الطبيري   -كما سيتبين ب د قليل  -يستقي  أيهاً 

هنييا بم نييى ( أو)لسييي  عيين أبييي عبيييدة قوليي  بييأن ، وقييد نقييل أبييو حيييان األند(1)والزجيياج والنحيياس
ذا هييفييي أكثيير المحققييين  هأييدوالييواو ، هنييا بم نييى ( أو)،  لكيين الزجيياج رفييا أن تكيون (2)اليواو

ألن الندييي عيين طاعيية مجمييوع ، و  تط دمييا لجيياز أن يطييي  أحييدهما :  نيي  لييو قيييلالييرأي ؛ أل
ما الندي عن طاعة أحدهما فيكون ، أ شخصين   يقتهي الندي عن طاعة كل واحد مندما وحده

  .(3) ألن الواحد داخل في المجموع؛ ندياً عن طاعة مجموعدما 

لبإباحيية ، أي   تطيي  هييذا الهييرب ، وقييال { أو}( :)) هيي 437ت)قييال مكييي بيين أبييي طالييب
، أي   تطي  مين أثي  و  مين كفير ، وهيو بم نيى اإلباحية التيي (  )في هيذا بمنزلية { أو}الفراء 
، وهذا الكال  هيو نفسي  اليذي قلتي  قبيل قلييل ،  (4) ((.بم نى الواو ، وفي  ُب دل { أو}وقيل ذكرنا ، 

: (أو)فإن قليت م نيى  :))ول  يذهب الزمخشري ب يدا عن  في تأويل هذه اآلية الكريمة ، إذ يقول
 دما، و  تط: لو قيل:   قلت و  تط  أحدهما، فدال جيء بالواو ليكون ندياً عن طاعتدما جمي اً 

عيين : ، عليي  أنَّ النيياهي عيين طاعيية أحييدهما   تطيي  أحييدهما:  جيياز أن يطييي  أحييدهما؛ وإذا قيييل
عين هيربدما عليى  منديي، علي  أني   أفٍّ :  كما إذا نديى أن يقيو  ألبويي .  طاعتدما جمي اً أندى

ذه  هي ي في( أو)أن  بي( هي 577ت) ات األنبياري    و البرك  ، وكذلك صرَّ  أب (5) ((. طريق األولى
جيالس الحسين وابين سييرين ، : لبإباحة ، أي   تط  هذا الهرب ، كقولك في األمر  )) : ة اآلي

  تطي  آثميا   : أي أبحت مجالسة هذا الهرب من النياس ، والنديي فيي هيذا كياألمر، وليو قيال 
 . (2). (( تط  كفورا ، ألنقلب الم نى ألن  حينئذ   تحر  طاعتدما كليدما 

و  تط  }:ب د الندي كقول  ت الى ( و )توافق ( أو)إنَّ :)) يُّ عن ابن مالك قول  ونقل المراد

، ولكين  (7) .(( (21مين اآليية: النيور){أاوْ بُيُوتِ آبَائِ ُ ْ}:، وب د النفي كقول  ت الى{ مند  آثما و  كفورا

القيو  عليى أن النديي إذا في اآلية لم نى اإلباحة ، ونقيل اتفياق ( أو)المالقيَّ ردَّ هذا القول ورج  
دخل على اإلباحة فإن  يشمل ما كان مباحا ويستوعب  ، وإذا دخل عليى التخييير نقيل مخالفية ابين 

فيي هيذه اآليية ( أو)وأقول إن تقدير الفراء لي . (8)كيسان لبقية ال لماء في استي اب  للجمي  كاألول 
(  )أميا  ى المبيا  فأسيتغرق أفيراده ،هو نفس  القول بأندا لبإباحة ، وقيد دخيل النديي علي( و )ب 

األولى ومان ة من توه  ت ليق النفي بالمجموع ،   ب ُكيلِّ واحيد (  )هذه زائدة قد جاءت ماكدة ل 
، أما رأي ب ا ال لماء المخالف لما علي  األكثرية فلي  احترامي  ، لكني    يينقا  (9)من األفراد

 . ي عليدا األكثرية مند  ذالفد  ال

 الد ليية المركزيييةللم نييى ميين هييذا البيياب ياكييد فرهييية  واألنبيياري   يج الزمخشييري  إن تخيير
تشترك في  الم اني الخاصة المتكونية بتيأثير السيياق الخياا لكيل نيا ، والم نيى الذي للحرف 
كما ذكرت من قبل هو إسناد الحك  الموجود في الجملة إلى أحد الشيئين أو األشياء ، ( أو)ال ا  ل 

فيي هيذا النديي كيل فيرد مين األفيراد ( أو)هو الندي عن  طاعة شخا وقيد أشيركت وهنا الحك  
المذكورين في اآلية الكريمة ، وإذا كان الندي عن كل واحد مندما حاصل ، فالندي عندما كليدما 

، وهذه الزيادات في الم نى الخياا للحيرف هيي  محقق من باب األولى ، كما أشار الزمخشري  
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م نى الحرف ال ا  ، ول  يسمح السياق هنيا بيأكثر مين حميل الم نيى عليى  ما أهفاه السياق على
الندي عن اإلباحة ، والحمل على م نى الواو ، وقد عارا ب هد  الحمل على م نى الواو لميا 

 .في  من محذور ، فيبقى لنا الم نى األول الذي أشار إلي  سيبوي  ابتداًء 

  أاوْ يُحَـاجووكُ ْ نْ تابه َ دِينَ ُ ْ قُلْ إه َّ الْ ُدَى هُدَى اللَّبِ أا ْ يُؤْتان أاحَدٌ مِثْلا مَا أُوتِيـتُ ْ  وَال تُؤْمِنُوا إهلَّا لِمَ}:قال ت الى 

ل الفيراء  (73:آل عميران){ ِنْدَ رَبِّ ُ ْ قُلْ إه َّ الْفا ْلا بهيَدِ اللَّبِ يُؤْتِيبِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّبُ وَا ِ ٌ  َلِـي ٌ  فيي ( أو)، أوَّ

فيي م نيى { أو يحياجوك  عنيد ربكي }قولي  :)) فقيد قيال( إ َّ )أو ( حتى)ه اآلية بأندا بم نى هذ
يى و : حتَّى وفي م نى إ َّ ؛ كما تقول في الكال   َييَك َحقَّيَك ، فتصيلح حتَّ ط  ت لَّق ب ي  أبيدا أو ُي  

أي : إ َّ « أو»وم نيى  :))، ويبدو أن الطبري يوافق  في هذا فيقيول (1) .((إ َّ في موه  أو 
، وحكييى  (2) ((.أن يجييادلوك  عنييد ربكيي  عنييد مييا ف ييل بديي  ربكيي  أن يحيياجوك ، ي نيي ي إ َّ  إ َّ 

يي  لديذا القيول( أو)النحاس كال  الفراء في م نى  ، وكيذلك  (3)ولي  ي ليق عليي  ، ميا ي نيي َتَبنِّ
، ونقل الطبرسيُّ أيها أندا بم نى حتى(4)حكاه الطوسي

(5). 

عطف على أن ياتى والهمير في يحاجوك  { أو يحاجوك  عند ربك } )): قال الزمخشريُّ 
و  تامنوا لغير أتباعك ، أن  المسلمين يحاجونك  يو  القيامة : ، بم نى ألحد ألن  في م نى الجم 

، ومثلي  قيال الطبرسييُّ  (2) ((. بالحق ويغالبونك  عنيد هللا ت يالى بالحجية
، وكيذلك قيال الفخير  (7)

ل كبريُّ وا (8)الرازي 
أو :))، وقد صرَّ  أبو حيان األندلسي  بأن أو هيذه تفييد التنويي  إذ يقيول (9)

 .(11) ((. للتنوي : (أو)، و( ياتى) ، م طوف على يحاجوك 

فديو عطيف  ، متفق م  الم نيى ال يا  للحيرف( أن ياتى)إن  عطف على  َقُوُل الزمخشريِّ 
ورج ديا ( إ َّ )في مثل هذه المواهي  بم نيى ( أو) إن: اس  على اس  ، وقد انتقد المالقيُّ من قال 

واعلي  أن :)) ، فنيراه يقيول  كميا ف يل الزمخشيريُّ أو الد لة المركزيية للحيرف إلى الم نى ال ا  
، فكأن ك عطفيت مصيدرا عليى ...،   هذه إذا حقق م ناها رج ت إلى ال اطفة اسما على اس( أو)

ا ليصير ما ب دها مصدرا م طوفا في الم نى على ب ده( أن)، وبذلك صحَّ عندنا إهمار مصدر 
مصيدر آخير ميين م نيى الكيال  ، خالفييا للكيوفيين فيإند  ينصييبون بديا نفسيدا ، ولييو كانيت ناصييبة 

، ف يييد  اطيييراد ذليييك يييدل  عليييى فسييياد ميييذهبد  ، فقيييف  بنفسييدا لكانيييت ناصيييبة فيييي كييل موهييي 
 .(11)((.علي 

َ  كما  ُر ما َتَقدَّ ي  س  ومن م ي  َينظيرون إليى الم نيى الخياا المنسيج  مي  أن الفراء  اعتقدهَتف 
السياق الوارد في  الحرف ، وما يصبغ  ب  من م نيى م ييَّن ، والزمخشيريُّ ومين م ي  ُيرج يون 
الم نى إلى الم نى ال ا  البسيط  وهو ال طف وإسيناد نسيبة الف يل الموجيود فيي الجملية إليى أحيد 

 . الشيئين   واحد ب ين  
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  تِلْـََ أامَـانِيو ُ ْ قُـلْ هَـاتُوا بُرْهَـانا ُ ْ إه ْ كُنْـتُ ْ        هُـودا  أاوْ ناصَـارَى  لُوا لانْ يَدْعُلا الْجَنَّةا إهلَّا مَـنْ كاـا َ   وَقاا}:قال ت الى

َوقاـاُلوا ُكوُنـوا ُهـودا  أاْو ناَصـاَرى تاْ تاـُدوا ُقـْل َبـْل ِملَّـةا          }:، ومثلدا أيها قول  ت يالى  (111:البقرة){صَادِقِ َ

، وُنق َل أن (1) التقسي في اآلية تفيد ( أو)، قيل إن  (135:البقرة){رَاهِي َ حَنِيفا  وَمَا كاا َ مِنَ الْمُشْرهكِ َإهبْ

 بير  ، وهييو عنييده أولييى ميين التيي (2)التفريييق المجييردابيين مالييك َعييَدَل عيين هييذه التسييمية إلييى 

،  (135من اآلية: النساء){فاقِ ا  فااللَّبُ أاوْلان به همَا إه ْ يَ ُنْ  انِي ا  أاوْ} : بالتقسي  ، ومثل هذه اآلية قول  

هنيا  {أو}: ))، وهذا ما علي  أكثر المفسيرين ، قيال ال كبيريُّ (3)بالتفصيلوربما سماه آخرون 
لتفصيل ما أجمل ، وذلك أن اليدود قالوا لن يدخل الجنة إ  من كان هودا ، وقالت النصار  

صرانيا ، ول  يقل كل فرييق ميند  لين ييدخل الجنية إ  مين كيان لن يدخل الجنة إ  من كان ن
إذ كانت موهوعة  ، للتفصيل (أو) جاء ب {وقالوا}هودا أو نصار  ، فلما ل  يفصل في قول  

الُوا كاذالََِ مَا أاتان الَّذِينَ مِنْ قابْلِ ه ْ مِنْ رَ ُوتٍ إهلَّا قا }:، وعدَّ من  أيهاً قول  ت الى (4) ((.ألحد الشيئين 

ــو ٌ ، والم نييى فييي اآلييية األولييى قالييت اليدييود كونييوا هييودا وقالييت  (52:رياتاالييذ){ َــاحِرٌ أاوْ مَجْنُ

النصار  كونوا نصار  ، وفي اآليية األخييرة قيال ب هيد  سياحر وقيال ب هيد  مجنيون ، 
الث في اآليتين ، فدذا الم نى أطلقت علي  ثي{ قالوا}لتفصيل اإلجمال الدالة علي  كلمة ( أو)ف 

التقسي  والتفريق المجرد والتفصيل ، واختالف هذه التسميات في : تسميات من قبل القدماء  
حقيقتدييا اخييتالف فييي المصييطلح ، واخييتالف فييي جديية التسييمية ، فميين نظيير إلييى اإلجمييال 

واإلجمال قد يكون ل  تفصيل ف ندها سماه تفصيل ، ومن نظر إلى { قالوا}الموجود في كلمة 
ريق  اه تفيي ث سمي   مين م نيى تقسيي  الشيييء عليى أقسيا  سيماه تقسيي  ، والثاليالسيياق وميا فيي

مجرد ؛ ألن فيي التقسيي  لحيظ لألقسيا  الباقيية و  يسيتقل بيالحك  واحيد منديا ف يدل عني  إليى 
التفريق وقيده بالمجرد  ، ألن التقسي  هو أيهاً تفريق لكن  ليس مجردا بل يلحظ في  األقسا  

ى ب يُا وربميا سيمَّ . في التسمية كان للسياق أثره الكبير في تحديده وهذا الخالف. األخر  
، وهذا ما ل  يصر  بي  أحيد مين  (5)التنوي المفسرين الم اصرين هذا الم نى باس  راب  هو 

القدماء ، فالتسيمية ميا تيزال فيديا مجيال للزييادة إذا فدي  مين اآليية م نيى جدييد تفيرزه قيرائن 
تالف في المصطلح يرج  أيهاً إلى ميا يفدي  مين السيياق ال يا  هذا القدر من ا خ .األحوال 

  .للنا ، واختالف جدات النظر إلي  

 السياق ال يا  لديذه اآليية الكريمية  (147:الصيافات){أالْفٍ أاوْ يَزهيدُو َوَأارْ َلْنَاهُ إهلان مِائاةِ }: قال ت الى ،

ي تقيد أنديا : ت يددٍة ، فيالفراء عليى أوجيٍ  م( أو)سمح للمفسيرين وعلمياء اللغية بتأوييل م نيى 
بيييل :  (أو  )م نيييى قولييي   :))، وذكييير الطبيييري أن ابييين عبييياس كيييان يقيييول (2)(بيييل)بم نيييى 
الفيراء وأبيا ي نيي ]  وقيال ريرهميا:)) ، ثي  قيال  د الزجياج عينوهذا ما نقل   . (7)((.يزيدون
ة أليف أو يزييدون أو يزيدون في تقديرك  أنت  إذا رآه  الرائي قيال هيا ء مئي: م ناه  [عبيدة
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  تكيون بم نيى ( أو)وقال قيو  م ناهيا م نيى اليواو ، و( . أو)على المئة ، وهذا على أصل 
( أو)الواو ألن الواو م ناها ا جتماع ، وليس فيدا دليل على أن أحد الشيئين قبيل اآلخير ، و

( أو) نيى فيي ، فالزجياج ييذكر لنيا أن أصيل الم (1) .((م ناها إفراد أحد الشييئين أو األشيياء 
أندا للشك بين اثنين أو أكثر وهذا الم نى الذي يميل إلي  ، كما أفد  من كالمي  ، أميا مجييء 

 .بم نى الواو فيبدو أن الزجاج   يرتهي القول ب  ( أو)

ووصف  بأن  خطيأ عنيد أكثير ( بل)وذكر النحاس أيها قول أبي عبيدة والفراء أندا بم نى 
، وهيذا أيهياً خطيأ عنيده ؛ ألن فيي  بطيالن ( اليواو)تبيي أنديا بم نيى النحويين الحذاق ، وقول الق

أحدهما أ  الم نى وأرسلناه إليى : وفي اآلية قو ن سو  هذين :))الم اني في هذه اآلية ، ث  قال 
جماعة لو رأيتموه  لقلت  ه  مئة ألف أو أكثر ، وإنما خوطب ال بياد عليى ميا ت رفيون ، والقيول 

جاءني زيد أو عميرو ، وأنيت ت يرف مين جياءك مندميا ، إ َّ أنيك أبدميت :  أن  كما تقول: اآلخر
، هذه خمسة أقوال ذكرها لنيا النحياس (3)وذكر في مكان آخر أندا لبإباحة  (2) .((على المخاطب 
  -وهذان القيو ن   يرتهييدما  -في هذه اآلية هي اإلهراب وم نى الواو ( أو)في تأويل م نى 

وكذلك ف ل الطبرسيُّ مثل النحياس فيي عيد  . ، واإلبدا  (التخيير)ام  نفس  واإلباحة ، وشك الس
، وذكيير األقييوال األخيير  ، وعييدَّ أجييود األقييوال حملدييا علييى التخيييير  قبوليي  قييول الفييراء والقتبييي  

، فقد ذكر أن في تأويلدا أرب ة أقوال  وف ل مثلدما أبو البركات األنباري  .  (4)ونسب  إلى سيبوي  
لبصريين ، وهما أن تكيون للتخييير، أي إذا رآهي  الرائيي تخيير فيي أن ي يده  مئية أقوال قو ن ل

ألييف أو يزيييدون ، أو للشييك ، أي إذا رآهيي  الرائييي شييكَّ فييي عييدتد  لكثييرتد ، فالشييك يرجيي  إلييى 
الرائي   إلى هللا ت الى ، وقو ن للكوفيين ، أن تكون بم نى بل ، أو بم نيى اليواو ، ولي  ييرجح 

 . (5)قو  مندا 

قيول البصيريين بأنديا للتخييير ، والم نيى : وقد ذكر لدا مكيي بين أبيي طاليب ثالثية أقيوال 
هي  مئية أليف أو يزييدون ،  وقيول ب يا الكيوفيين بأنديا : عندها أن  إذا رآهي  الرائيي مينك  قيال 

ل إليى القيول    مين كالمي  أني  يميي ويفدي. واو  ى الي ر أنديا بم ني ا آخي ، وقيول ب ي( بل)بم نى 
، والغرييب (7)م نى الواو وم نى بل واإلبديا : ، وكذلك ذكر لدا الطوسي ثالثة أقوال  (2). ولاأل

 .والغريب أن  ذكر اإلبدا  وترك نقل القول بأندا للتخيير

هيي مئية : إذا رآهيا الرائيي قيال: في مرأ  النياظر؛ أي{ أو يزيدون} :)) وقال الزمخشريُّ 
فدو يحملدا على أصل الم نى ، وهو الشك من  ،(8) ((. الوصف بالكثرة: ألف أو أكثر؛ والغرا

ه  ،  مين قبيل النياظر ، والغييرا مين هيذا األسييلوب كميا صير   وصييفد  بيالكثرة ،   حقيقية عييدِّ
األقيوال األخير  ، وكيذلك ف يل الفخير اليرازي فلي  ييذكر مين األقيوال إ َّ ميا  وأهمل الزمخشري  

{ أو يزييدون}: ظاهر قولي  :))ائال اعتقد صحت  ، وهو الوج  الذي ارتهاه الزمخشري نفس  ، ق

 ،(2:المرسيالت){ ُـذْرا  أاوْ نُـذْرا    }: ونظيره قول  ت الى، وذلك على هللا ت الى محال ،  يوجب الشك 

ــن }:وقوليي  ت ييالى ــذاكَّرُ أاوْ يَ ْشَ ــبُ يَتا ــ ْ   }:وقوليي  ت ييالى ، (44ميين اآلييية: طيي  ){لاعَلَّ ــدِلُ لا ُ ــو َ أاوْ يُحْ ــ ْ يَتَّقُ لاعَلَّ ُ

 ،(77مين اآليية: النحيل){وَمَا أامْرُ السَّا َةِ إهلَّا كالامْحه الْبَصَره أاوْ هُوَ أاقْـرَبُ }:وقول  ت الى،  (113من اآلية: ط  ){را ذِكْ
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منديا  واألصيحُّ ،  وأجابوا عن  من وجوه كثييرةٍ ،  (9:لنج ا){فا اا َ قاابَ قاوْ َيْنه أاوْ أادْنان}:وقول  ت الى

: بم نيى أندي  إذا رآهي  الرائيي قيال، ن الم نيى أو يزييدون فيي تقيديرك  وهيو أن يكيو واحيدل  وج ل 
، وخرجديا  (1)((.ها ء مئة ألف أو يزيدون على المئة، وهذا هو الجواب عين كيل ميا يشيب  هيذا

ال كبريُّ كذلك على هذا الم نى
، لميا فيي   األقيوال ، وقد اتفق كثير مين ال لمياء عليى أني  أجيود(2)

 .على ذهن شخا ما من دف  لشب  قد ترد 

أقول في هذه اآلية دليلل آخر على أن السياق هو الذي يهفي على الحرف م ناه الخاا ، 
ولو  السياق   تظدر للحرف تلك الم اني اإلهيافية ، ويبقيى فيي حيدود م نياه ال يا  ، وهيذا ميا 

ي  :)) ذكره ال لماء ، كقول ابن ي ير لي  يكين م يك فيي  إذاوالذي يدل  أن أصلدما أحيد الشييئين أنَّ
ير  (3).(( الكال  دليل يوجب زيادة م نى على هذا الم نى لي  يحميل فيي التأوييل إ َّ عليي  ، لقيد فسَّ

فييي هييذه اآلييية وريرهييا بنيياًء علييى مييا فرزتيي  أمييامد  قييرائن اليينا الداخلييية ( أو)هييا ء ال لميياء 
وقيد أوصيلد  . رآن الكري  والخارجية ، تساعدها الروايات المختلفة لتكوين م نى دقيق آليات الق

بحثد  الُمَ مَّق في محاولة فد  الينا القرآنيي  إليى تقلييب الوجيوه المحتملية كلديا ، ومناقشية كيل 
وج  ، مخافة أن يكون القول بدذا الوج  أو ذالك تطاو  على النا القرآني ، أو نسبة شيء من 

ميا نقلتي  عين الفخير اليرازي قبيل عليى ذليك  شاهدٍ  وخيرُ . النقا ، أو السوء إلى الذات المقدسة 
فيما ذكرت  من األمثلة دليال على ما افترهت  آنفا من إن الحرف ل  م نيى عيا   أعتقد أنَّ و. قليل 

 .يتلون من خالل السياق الذي يرد في  بألوان خاصة من الم اني 

 

 ( ل  ب  : ) خامسا  
 

،  ، وم ناه المركزي الذي   يفارق  اإلهرابوهي حرف من الدوامل  ، ويق  ب دها مفردل
 :، يساعُد عليدا السياقُ (4)ويق  ب دها جملة ، وقد ينظ  إلى اإلهراب م اٍن أُخر

 
 :، فيكثر أن  جملة  فإن كانت داخلًة على  

  ابُ يكيييون ــبْحَانابُ بَـــلْ  ِبَـــادٌ  }:، كقولييي  ت يييالى  لإلبطاااال  اإلضااار  ــالُوا اتَّ اـــذا الـــرَّحْمَنُ وَلاـــدا   ُـ وَقاـ

 . ، والم نى أهرب إلبطال قول الكافرين فقرر أند  عبادل ُمكَرُمون  (22:ألنبياءا){مُ ْرَمُو َ

  ابُ ويكون ، من ررا إلى آخر ، بم نى آخير تيرك الشييء ، واألخيذ فيي  لالنتقال اإلضر 
: ، كقي ول  ت يالى  (5)ريره ، من رير إبط َاٍل ، وأكثر َمجيئي َُدا فيي القيرآن مين هيذا ال ني وع

، وقولي   (12 -14:األعليى){بَـلْ تُـؤْثِرُو َ الْحَيَـاوَ الـدونْيَا    *  وَذاكاـرَ ا ْـ َ رَبِّـبِ فاصَـلَّن     * نْ تازَكَّنقادْ أافْلاحَ مَ}

 بَـلْ قُلُـوبُ ُ ْ فِـي  امْـرَوٍ مِـنْ     * وَال نُ البفُ نافْسا  إهلَّا وُ ْعَ َا وَلادَيْنَا كِتاابٌ يَنْطِقُ بهالْحَقِّ وَهُ ْ ال يُِْلامُو َ }:ت الى

 . (23-22:المامنون){...هَذاا،
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 . (1)على الجملة فدي حرُف ابتداٍء   عطف ، على أصح القولين( بل)وقيل عند دخول 
 

المهاف إلى م نى اإلهراب المركزي في حقيقت  هو راية ( ا نتقال)أو ( اإلبطال)م نى 
الذي يحدد لنا راية مجردة من السياق ، بل السياق هو ( بل)اإلهراب ، و  يمكننا أن نفدم  من 

 .اإلهراب ، ومن ث  يهفي م نى زائدا على م نى الحرف المركزي 
 

 :(2) مفردوإن كانت داخلة على 

  اب للتركفيكثر أن يكون ، أي ترك األول وأخذ الثاني بالم نى المسيند فيي الجملية،  اإلضر 
رب زييدا بيل اهي:  ويكون هذا اإلهَراب لم نى يظدر ل  فيي أثنياء الكيال  ، كقيول القائيل

 .عمرا 

  اب للبداءأو يكون وه  الشيء على م نى بالقصد ، ث  َيَتبيَّن أن األولى )) ، وهو  اإلضر 
هنيُد شيمسل : رير ذلك الشيء ، ففي المد  ياتى بأحسن ، وفي الذ  يياتى بيأقبح ، كقوليك 

 (3) ((.بل دنيا ، وهندل ليلل بل كابوس 

  اب أو يكون كل  لفظا وهو يريد ريره ، كقولد  رأيت رجيال بيل ، إذ يذكر المت لغلطلاإلضر 
 .(4) ((.وهذا   يق  في القرآن و  في فصيح كالٍ  في حال تبليغ )) حمارا ، 

  اب أو يكون ، كقولنا سافرت يو  ا ثنين بل الثالثياء ، وهيذا القسي  وسيابق   لنسيانلاإلضر 
والفرق بين  وبين سيابق  مين .  ت الى   يق ان في القرآن الكري  و  في كال  ُمَبلٍِّغ عن هللا

جدة الم نى في التصيور المبنيي عليي  الكيال  ؛ إذ النسييان وهي  شييء عليى رييره ، مين 
رير عل  ب  ، و  خطوره ببال المتكل  ، في حيين الغليط وهي  شييء عليى رييره بمهيي 

يشيتمالن ( نالغلط والنسيا)، وهذان الوجدان األخيران  (5)الوه  إلي  ، ث  يظدر المقصود 
 . على م نى اإلبطال ، فاإلهراب م دما يبطل األول ويثبت الثاني 

 
فقيد يصياحب هذه الم اني الملحوظة هنا هيي أسيباب اإلهيراب وليسيت راياتي  ، وعنيدها 

جمليية ، وليييس األميير ( بييل) أحييد هييذه الم يياني األرب يية األخيييرة م نييى اإلهييَراب إذا كييان ب ييد
َرا أو ُ ، بل األكثُر فيدا مقصورا على الم نيين اللََّذي أن يلحيظ رايية اإلهيراب ، م  الجميل ن ُذك 
الم نى الخياا مي  الم نيى ال يا   وجلي  لل يان أن تحقق. اإلهراب واألكثر هنا أن يلحظ سبب 

كان للسياق أثره الكبير في  ، فمن خالل السياق إذا عرفنا أن المتكل  ذكر جملًة لقائل ما وأهرب 
م نيى آخير وإذا عرفنيا أني  كيان ناسييا أو رلطانيا ( بيل)لدا ، فنكون قد أهفنا إلى عندا بغية إبطا

 ( .بل)نكون قد أهفنا م نى خاصا ل 
 

 : (2)فإن تقدمدا  المفردعاطفة عند دخولدا على ( بل)وتكون 
 

  ٌفإندا تج ل ما قبلدا كالمسكوت عن  ، فال يحك  علي  بشيء ، ويثبيت الحكي   أمٌر أو إيجاب ،
و : اهرب زيدا بل عمرا ، وقولنا : دها ، كقولنا لما ب   .قا  زيدل بل عمرل

  فتكون لتقرير ما قبلدا على حالت  ، وج ل هده لما ب ده ، نحيو  نهي أو نفي تقدمداوإن ، :
  يقي  زييدل بيل )، فدنيا قيررت نفيي القييا  لزييد وأثبتتي  ل ميرو ، و ( ما قيا  زييدل بيل عميرو)

ز ب هيد  أن . النديي عين القييا  لزييد وأميرت عمير بي   ، والم نى هنا قيررت( عمرو وجيوَّ
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   فيي هيذه الحيال ناقي لة لم نيى النديي أو النفيي إليى ميا ب يدها ، وعليى هيذا القي ول( بل)تكون 
 . ويختلف الم نى تب ا لذلك ( ما زيدل قائما بل قاعدا ، وبل قاعدل :)  صحَّ 
 

وتحقييق ذليك أن :)) ثالثية أنيواع  ويمكن أن نقس  اإلهَراب من حيث الُمهَرب عن  على
ٍث عني  ، نحيو عن  ث  دَّ حَ تارة يكون عن المُ اإلهَراب  هيربت زييدا بيل : )، فتيأتي ب يد بيل بُمَحيدَّ

ديث المقصيود  ل بالحي د بي ، فتيأتي ب ي وتيارة عين الحيديث، ( عمرا ، وما هربت زيدا بل عمرا
كرمييت زيييدا فسييبق لسييانك إلييى كأنييك أردت أن تقييول أ( هييربت زيييدا بييل أكرمتيي  : )، نحييو إلييي 

، وتيأتي ب يد  وتارة تهيرب عين الجميي هربت ، فأهربت عن  إلى المقصود ، وهو أكرمت  ، 
ث  عن  ، وذلك نحيو  يك ( هيربت زييدا بيل أكرميت خاليدا :)بل بالمقصود من الحديث والُمَحدَّ كأنَّ

  ببيل وأتييت أكرميت خاليدا ، فسيبق لسيانك إليى رييره فأهيربت عني: أردت من األول أن تقيول 
ذا التقسيي    يمكين أن يتوصيل  َراب عليى هي ، وتحقيق أحد أنواع اإلهي (1). ((ب دها بالمقصود 

 . إلي  ، خارج السياق 
 

يايد فرهية الم نى المركزي والم ياني الدامشيية للحيرف ، قويا إن في هذا الحرف دليال 
، أو يلحظ م ي  مالحيظ أخير  ،  فم ناه المركزي اإلهراب ، وقد يلحظ م   الغاية من  أو سبب 

 .فيهاف هذا الجزء من الم نى إلى الم نى المركزي ، وكل هذا   يكون إ َّ داخل السياق 
 

 

ن  : ) سادسا    ( ع 
 

 : تأتي في الكال  على أحد ثالثة أوج  هي ( عن)ذكرت المصادر أن 
 

اني ومجميل هيذه حيرف جيرٍّ ، وذكيروا لي  م نيًى ، أو م ي( عن)تكون في    : الوجه األول
،  المجااوزةأولديا وأهمديا م نيى : (2)الم اني التي ذكرت ل  في المصادر المختلفة عشيرة 

، ( رميت السيد  عين القيوس)، و( رربت عن الط ا )، و( سافرت عن البلد: )نحو قولد  
، وذكير لديا الكوفييون مي  م نيى المجياوزة رير هيذا الم نيى ( عن)ول  يذكر البصريون ل 

 . ستأتي اإلشارة إليدا  م اني أخر
 

يية ، ( عيين)تكييون فيي    :(3) الوجاه الثاااني حرفييا مصيدريا ، وذلييك فييي لغية بنييي تمييي  خاص 
ة، وعلي   قول ذي الرُّ ( أن تف ل)أعجبني عن تف ل ، يريدون : يقولون   : (4)(ه 117ت)مَّ

 (البس يط)  

ــة             ــ ــاءَ مَنزهلـا ــن عَرقـــ ــمعَ مِـــ ــ ــن تارَ َـّ  أا َـــ
 

 ةِ مِـــــن  َينَيـــــََ مَســـــجومُمـــــاءُ الصَـــــبابَ 
 

مت الدار:)يريد   أشيدد عينَّ : فيقولون ( أنَّ )تأملتدا ، ومثل هذا يف لون في : أي ( أأن ترسَّ
 .محمدا رسول هللا ، وهذه هي عن نة تمي  
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 :(1)، وذلك في ثالثة مواه ( جانب)اسما وم ناه ( عن)وتكون في   : الوجه الثالث

  ومنييي  قيييول َقَطيييري  بييين الفجييياءة ( مييين)رف الجييير حييي( عييين)أن ييييدخل عليييى : األول ،
 :(2)(ه 78ت)

 (الكام ل)  

ــة           ـــــــ ــايه دَريئـا ــي لِلرِّمــــــــ ــد أارانــــــــ ـــــــ  فالاقـا
 

 مِــــــــن  َــــــــن يَمــــــــي  مَــــــــرَّوً وَأامــــــــامي 
 

 :(3)(ه 131ت)ومن  أيهاً قول القطاميِّ التغلبيِّ 
 (البس يط)  

ــ ُ           ــ  هبــــ ــا أا   ــــ ـــ ــبه ثَـّ ــع للرَّكــــ  فقلــــ
 

ـــــا نِــــــرَوٌ قابَــــــلُ مِــــــن  َــــــن   ميــــــ ِ ا ُبيَـّ
 

 . (4)ووصف ابن هشا  هذا ا ست مال بأن  كثير 

  وهذا نادر، والمحفوظ من  بيت واحد ، ( على)حرف الجر ( عن)أن يدخل على : الثاني ،
 : (5)يقول صاحب 

 (الطويل)  

ــ ُ  ُـــنَّحَا        ــن  َـــنْ يَمِـــي  مَـــرَّت الطَـّ   َلـا
 

 قاطِيـــــــــ ُوَكايــــــــفَ  ُـــــــــنُوي والـــــــــيمِ ُ   
 

  وفاعيل مت لقديا هيميرين لمسيمى واحيد ، كقيول اميرئ ( عين)أن يكيون مجيرور : الثالث
 : (2)يس الق

 (الطويل)  

ــبِ          ــيحَ يف حَجَرَاتِــــ ــا  صِــــ ــََ نا بــــ  دَاْ  َنْــــ
 

ــنْ  ــله    وَلا ِــ ــديثُ الرَّوَاحِــ ــا حَــ ــديثا  مَــ  حَــ
 

 . لئال يادي ت دي ف ل المهمر المتصل إلى هميره المتصل 
 

 شة الوجهين الثاني والثالث مناق: 

المصيدرية يقلبيون الدميزة عينيا ( أن)إنَّ  لغة بنيي تميي  فيي : الوج  الثاني يقول في  النحاة 
وهييي لدجيية مسييجلة لديي  ، ومسييت ملة عنييده  ، وتسييمى عن نيية تمييي  ، فيياألمر   يت لييق بحييرف 

ه   النحاة م  أقسا  قلبت همزت  ، و  أعرف ل َ  ي( أن)، بل هو الحرف المصدري ( عن)الجر
أن قوما من ال رب يقلبون همزتديا عينيا ، ( أن  )الفصيحة   والصحيح أن يشار في موارد ( عن)

 . ب  ( عن)  عالقة ل . ؛ ألن ذكرها يولد لبساً  و  تذكر هنا البتة

يا دخيل حيرف جير  ا الوج  الثالث ، قيالوا فيي  إن الحيرف   ييدخل عليى الحيرف ، ولمَّ وأمَّ
ي( َعن  )أصبحت ( ن  عَ )على  لي  ثيالث  َرت  اسما ، وهذا ليس بمسل  ب  عند ال لمياء كلدي  ، وقيد ُذك 

ن  )حا ت ، الحالة األولى دخلت فيدا  ن  )، و( َعن  )على ( م  هذه عند ابين ماليك فيميا ينقيل عني  ( م 
: إذا قييل باقية على حرفيتدا ، وينقل عن ريره أندا  بتداء الغايية المكانيية ، في( عن)أندا زائدة و

، وهذا يحتمل المالصقة في الق ود وعدمدا ، ( في جانب يمين )، كان الم نى ( ق دت عن يمين )
ن  )فإن أدخلت  م دا ت يَّن كون الق ود مالصقا ألول ناحية اليمين( م 

، ومن الغريب أن  يصيَف  (7)
يين  )ابييُن هشيياٍ  دخييول  َن لييي ميي (8)بأنيي  كثييير( َعيين  )علييى ( م  ن خييالل اإلحصيياء أن ، فييي حييين ًتَبيييَّ
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البالغ عدد أبياتديا أكثير مين خمسية أ ف ونصيف  –أصحاب الم لقات ل  يست ملوه في دواويند  
ة ، وعندها دف نيي الفهيول ال ي لمي إليى أن أبي حث فيي است ي ما ت الجياهليين   –األلف  و  مرَّ

لية عليى ا سي  داخ( عين)شاعرا جاهلييا اسيت ملوا ( 122)كلد  ، فتبين من إحصاء أش اره  أن 
ة ، ولي  تيدخل ( 212)وليست الداخلة على الهمير ، وكان مجموع اسيت ما تد   ين  )ميرَّ عليى ( م 

ة واحدة ، هذا ي ني أن أش ار الجاهليين البالغة أكثر من عشرين ألف بيت( َعن  ) ، ل  تست مل  مرَّ
ن  َعن  )فيدا  ة ، أما عند المخهرمين فقد اسيت ملت ( م  ( 1111) سي  الظياهر مي  ا( عين)و  مرَّ

ةل واحييدةل فقييط مندييا أدخلييت عليدييا  يين  )مييرات ، مييرَّ بنييي  ، وذلييك فييي قييول ُسييَحي  الحبشييي عبييد  ( م 
 : (1)(ه 41ت)اس  سحَ الحَ 

 (الطويل)  

 أاقلببُ ــــــــــــــــا ِللجــــــــــــــــانِب  وأاتَّقــــــــــــــــن       
 

 به ــــا الــــرهيحَ والشَــــفّا َ مِــــن  َــــن  الِيــــا        
 

    المخهيي ر  اسسييحَ بنيي الحَ  إن ُسَحييي  َ : ذه أستطيي ي  القي ول واعتميادا علييى لغية األرقييا  هي 
َل من أدخل  –=وهو عبدل حبشي – ن  )أوَّ فيي ميا وصيل إلينيا مين الشي ر ال ربيي ، ( َعن  )على ( م 

فل  يسيت مل فيي ال صيرين الجياهلي  –  كما زع  ابن هشا  كثيرا  –وبقي هذا ا ست مال نادرا 
يي َحي  هييذا ، وكييان مجمييوع أبيييات هييذين ال صييرين التييي شييملدا وصييدر اإلسييال  إ َّ فييي قييول سل

اإلحصاء أكثر من خمسة وخمسين ألف بيت ش ري ، وييزداد عجبيي مين زعي  ابين هشيا  كثيرة 
هذا ا ست مال ، والمصادر المختلفة ل  تستشيدد لي  إ َّ ببييت قطيري بين الفجياءة وبييت القطيامي 

ا الحالية الثانيية من هنا أستطي  أ. وكالهما من ال صر األموي  ن أجز  بندرة هذا ا ست مال ، أمَّ
يُدهُ ، فحشيروه مي  القواعيد  فل  يجدوا عليدا شاهدا إ َّ قوَل شاعٍر مجدوٍل ليَس لُ  سيندل آخيرل ُي اه 
َل فيي بياب ا سيت مال الشياذ والنيادر ، وأميا  ال امة ، ول  يهي وه جانبيا ، وكيان األوليى أن ُيسيجَّ

، ومما يدلُّ على أندا هنا ليست اسما أنَّ   (2)عليدا ابن هشا  بما يبين ه فدا الحالة الثالثة فقد ردَّ 
 . محلدا ( الجانب)أنَّ    يصح إبدال كلمة 

فيما إذا دخيل عليديا حيرف جير ا سمية أو نفيدا ( عن)ونستطي  ا بت اد عن مجال إثبات 
الحرفيية فالحرفيية ( عين)ا سيمية و( عين)، ويمكن اإلشارة إلى فارق دقيق في التمييز بيين آخر 

كميا تبيين فيي  –هي التي توصيل م نيى الف يل اليذي قبلديا إليى ا سي  اليذي ب يدها ف ملديا اليربط 
والفيرق بينديا إذا :))أما ا سمية فيكيون لديا م نيى فيي نفسيدا  ، قيال ابين ي يير  – فصل األولال

ديا حيرف الجير ، وقييل إني  متيى اعتقيد فيديا ا سيمية ، فادخيل علي: كانت اسما وإذا كانت حرفيا 
جلست من عن يمين  ، كانت بم نى الناحية ، ودل َّت على م نى في نفسدا ، وهو المكان ، كأنيك 
قلييت جلسييت ميين ناحييية يمينيي  ومكانيي  ، وإذا ليي  تييدخل عليدييا ميين فإندييا تفيييد أن اليمييين موهيي  

ن ي ير ملحظ دقيق إن ما أشار إلي  اب .(3) ((.، وإذا كانت اسما كانت هي الموه  ...لجلوسك ،
إن أردناها اسما أو حرفا ، والفيصل في ذاك هو مقصيد الميتكل  عنيد ( عن)دقيق في التمييز بين 

ُد هويية  ، والمتلقيي للينا قيد ُييدرُك مقصيَد ( عين)نطق  الجملة ، ف لى أيِّ الم نيين أراد أن  َتَتَحدَّ
راك مقصد المنشي  يحصيل خليلل المتكل  من خالل القرائن ، وقد يفوت  هذا اإلدراك ، فإذا فات  إد

ولبس في عملية التوصيل للفكرة ، ول ل أكثر ا ختالفيات فيي تأوييل النصيوا متيأت مين عيد  
فد  مقصد المتكل  من إنشائ  لل بارة ، وب ا ذلك ا خيتالف   يرجي  إليى هيذا السيبب بيل إليى 

ا الخاصية فيي وذلك في النصوا األدبية على وج  الخصوا ، التي لدا طرقدي، طبي ة النا 
  .الت امل م  األلفاظ لتوصيل الم اني الكثيرة باأللفاظ القليلة 

ا سمية عند ب ا النحاة ، فديو خيارج حيدود هيذه الدراسية ؛ ألني  ( عن)وإذا صحَّ إثبات 
 .همن الم اني التي ذكرت في الوج  األول ( عن)، وإن ل  يصح فستدخل  اس ل 

                                                 
 . 21 :عبد بني الحسحاس ديوان ُسحي    - 1
 .211،  194:مغني اللبيب : ظ   - 2
 . 41\8: شر  المفصل   - 3



 - 89 - 

 :الحرفية ( عن)معنى 
 

م نييى واحييد هييو ( عيين)ى هييذا الحييرف فالبصييريون يصييرون علييى أن ليي مييا يت لييق بم نيي
عندييا ، هييذا مييا نقليي   لدييا   ينفييكُّ  ، فم نييى المجيياوزة مييالز ل  (1)ا نتقييال ييد والبُ وهييي المجيياوزة 

وربما نظر إلى هذا الم نى ب هد  من زاوية ،  (2)أصحاب كتب م اني الحروف عن البصريين
ية  نيزل عين الجبيل ،: ، تقيول  اط والنيزولا نحط:))أخر  فأطلق على م ناها  وعين ظدير الدابَّ
إنَّ اخيتالف التسيمية هنيا .  (3)((.الميأخوذ عني  أعليى رتبية مين اآلخيذ وأخذ ال لي  عين زييد ؛ ألنَّ 

، فم نيى المجياوزة والب يد متحقيق فيميا نقلي  مين  اختالف اصطالحي وليس اخيتالف فيي الم نيى
 .أمثلة 

أخيذت ال لي  ):مجيازاً ، نحيو  تكيون، و( رحلت عن زييد):و والمجاوزة تكون حقيقًة ، نح 

ــوءٍ   }:، قييال ت ييالى ( عيين والييدي ــنْ  ُ ــوا  َ ــوهُ أاوْ تاعْفُ ــرا  أاوْ تُ ْفُ ــدُوا عَيْ ، أي  (149ميين اآلييية: النسيياء){إه ْ تُبْ

ي بدا الف ل  إذا ( ميال)و( رريب)و( صدَّ )و( أعرا)تتجاوزوا عن السوء ، وألندا للمجاوزة عدِّ

وَمَنْ يَرْ ابُ  َنْ مِلَّةِ }:، قال ت الى ( ملت عن الغيِّ )و( رربت عن اللدو): ك المت لق ، نحوأريد تر

،  ن األمر إذا كرهت عرربت :  يقال)): ، قال الرازي  (131من اآلية: البقرة){إهبْرَاهِي َ إهلَّا مَنْ  َفِبَ نافْسَبُ 

آل ){لا اْلِ تاـابه ِلـَ  تاُصـدووَ  َ ـْن َ ـبهيله اللَّـِب َمـْن آَمـَن         قُلْ يَـا أاهـْ  }: وقال  (4) ((. ورربت في  إذا أردت 

فابهُِلْ ٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا  َلايْ ه ْ طايِّبَاتٍ أُحِلَّعْ لا ُ ْ وَبهصَدِّهِ ْ  َنْ  َبهيله }: ، وقول  أيهاً (99من اآليية: عمران

 :(5) نى مست مل بكثرة عند الش راء ، ومن  قول امرئ القيس، ومثل هذا الم(121:النساء){اللَّبِ كاثِ ا 

 (الطويل)  

ــا          ــا كاأانَّنــــ ـــ ــوَح ُ  َنـ  ــدو الــــ ــا تاصُــــ  فابهتنــــ
 

ــاسُ مَصْــــ    ــا النــ ــ  لانــ ـ ــ  يَعلـا ـ  ارَ َقاتــــي  ه لـا
 

أما الكوفيون فذكروا لدا م اني أخر م  م ناها الرئيس ، واختلفوا في هذه الم ياني فميند  
دا ومند  من اقتصد ، وفي كال  البصريين وكال  الكوفيين شدادة لما ذكرت  آنفيا مين في كث َّ رمن 

إن لكل حيرف م نيى عاميا   يفارقي  ، وقيد يكيون هيذا الم نيى قيابال للتليون بم يان هامشيية تب يا 
للسييياق الييذي يييرد فييي  الحييرف ، فالبصييريون كييانوا متمسييكين بييالم نى ال ييا  ، الييذي   يفييارق 

ُ  الم ياني التيي ذكرهيا رييره  إليي  ، والكوفييون كيانوا ينظيرون إليى  الحرف ، والذي يمكن َرج 
إن الم اني التي ذكرها . ع على الم نى األصلي والخصوصية في الم اني الدامشية التي هي فر

، فلكييل م نييى ُذكيير شيياهد أو اثنييان ميين اآليييات  الكوفيييون ليي  تكيين م يياني مطييردة فييي ا سييت مال
ت الش رية ، وأعني ب د  ا طراد إن الحرف خيارج ذاك السيياق   ييادي ذليك القرآنية أو األبيا

وكيان  وإنما هو يادي ذلك الم نى داخل النا الخاا الذي ورد في  ، الم نى الذي أشاروا ل  ،
لب ا ال لماء فدمد  الخاا لب ا الخطاب القرآني ، وكان هيذا الفدي  يسيمح لدي  بالتوسي  فيي 

وسينتتب  تليك . ولد م اني جديدة قد   يررب ريره  في الوصول إليدا النصوا ، ما يتلك فد  
 .الم اني التي ذكروها لنتبيَّن ما قيل فيدا 
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وَاتَّقُوا } :واستشددوا ل  بقول  ت الى  البدل ب د م ناها ال ا  هوالم نى األول الذي ذكر لدا 

ي َعين  : )) ، ومني  ميا ييرو  عين النبيي  (48آلييةمين ا: البقرة){يَوْما  ال تاجْزهإ نافْسٌ  َنْ نافْسٍ شَيْئا  م  ُصيو 

ييك   م نييى المجيياوزة والب ييد فييي النصيييين ملحييوظ ، فم نييى اآلييية    ، إن( بييدل أمييك)أي  ،(1) ((أمِّ
ُتقابييل مكروهدييا بشيييء يييدراه أي يب ييد عندييا المكييروه ويتجيياوز بدييا ال ييذاب ، و  تجييزي أي   

إن . مي عين أميك تجياوزا عنديا وإب يادا للمكيروه عنديا ، وكذا م نى الحديث صيو (2) تغني عندا
ة ة ، وم نى البدليَّيف الحرف ليوصل فهال عن م ناه الذي هو المجاوزة م نى البدليَّ  السياق وظَّ 

فإن أخرج مندا فليس ل  تلك القدرة على إيصال هذا  ، داخل هذه اآلية( عن)م نى هامشي يادي  
 .الجزء من الم نى 

 

: ا){فاقااتا إهنبي أاحْبَبْعُ حُبَّ الْ ايْره  َنْ ذِكْره رَبِّي}:، نحو قول  ت الى  االستعالء وذكر لدا م نى

 : (4)(ه .ق25أو22ت)وحمل علي  قول ذي اإلصب  ال دواني  ،(3) ، أي قدمت  علي  (32من اآلية
 (البس يط)  

ـــلعَ يف حَسَــــبٍ         ـــََ ال أاف ـا  الهِ اِبــــنُ  َمِـّ
 

ــــــي وَال أا  ــي  َنـ  ــاني فاتا زونـــــ ــــ  نـــــــعَ دَيـ 
 

اليرئيس قيال ( عليى)ولميا كيان ا سيت الء هيو م نيى .  (5) (  أفهلت في حسب عليَّ )أي 
، قيال ( آثيرت)تهيمن م نيى الف يل ( أحببت)ب هد  إن الحرفين تناوبا أو قال ب هد  إن الف ل 

ت، قالي  عليى المف يول بي  لتهيمن أحببيت م نيى آثير:  وانتصب حب الخيير، قييل )): أبو حيان 
اء ، أي أحببيت الخييل كحيب الخيير، أي حبياً مثيل  منصيوب عليى المصيدر التشيبيدي: وقيل. الفر 

حب الخيير عين ذكير ربيي،  تُ ب  عد  ب ن فهمن م نى ف ل يت د  بدا، أي أنَ : وقيل. حب الخير
 ، فأبو حيان يقول بمبدأ التهمين الذي بينياه فيي (2) ((. عن ذكر ربي اأو ج لت حب الخير مغني

التمديد ، وإن الحرف باق على م ناه والف ل ُهمِّن م نى ف ل آخر يت يد  بديذا الحيرف ، وقيال 
وقييل هيي عليى بابديا، وت لقديا بحيال : )) ابن هشا  ناقال ردِّ ال لماء على من قال بمبدأ التنياوب 

مين ( أحببيت)أنَّ : ، وحكيى الرمياني عين أبيي عبييدة ( منصرفا عين ذكير ربيي: )محذوفة ، أي 
إذا بييرك فليي  يثيير؛ ف يين مت لقيية بيي  باعتبييار م نيياه التهييميني ، وهييي علييى ( أحييبَّ الب ييير إحبابييا)

، ابين  (7) .(( ، وعليى هيذا فحيب الخيير مف يول ألجلي ( إني تثبطت عين ذكير ربيي)حقيقتدا، أي 
. هشا  وأبو حيان وأمثالد  ياكدون بقاء الحرف على م ناه ال ا  ، عن طرييق القيول بالتهيمين 

نظرية الم نى ال ا  المركزي القابل للتلون بحسب هرورات السياق أكثر مالءمية  أعتقد أنَّ ا وأن
للنا القرآني من نظرية التهمين التي تقود إلى تجميد النا في حين تهمن لنا نظرية الم نى 
  ال ا  التي أعتقد بدا حركية دائمة ومستمرة للنا ، فكل مفسر تتوافر أمام  قرائن م ينة يستطي

 .أن يحمل الحرف م اني هامشية يتمكن من تأديتدا داخل السياق 

،  ومين ( اليال )، والت ليل الم نيى اليرئيس لحيرف  التعليل( عن)ومن الم اني المذكورة ل 

وَمَـا ناحْـنُ   }:عليي  بقولي  ت يالى  ا، واستشيددو( اليال )و( عين)قال ب  قال بالم اقبة والتنياوب بيين 

عين } :))أندا باقية على حالدا إذ يقيول  ورأي الزمخشري  .  (53من اآليية: هود){نْ قاوْلََِبهتاارهكِي آلِ َتِنَا  َ
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ومييا نتييرك آلدتنييا صييادرين عيين :  ، كأنيي  قيييل آلدتنييا {تيياركي}حييال ميين الهييمير فييي { قولييك

، الهمير  (32من اآلية: البقرة){بِفاأاخلالَّ ُمَا الشَّيْطاا ُ  َنْ َا فاأاعْرَجَ ُمَا مِمَّا كااناا فِي}: ومن  قول  . (1)((قولك

فالم نى حملدما على الزلة بسببدا ، وحقيقت  أني  أصيدر { الشجرة}إن كان يرج  إلى { عندا}في 
دميا عيين الجنية بم نييى فأزلَّ  :))فقيييل  ، لييى الم نيى ال يا ع( عين)الزلية عنديا ، ونقييل فيديا حملدييا 

ي زلَّ و. عين مرتبتي  زلَّ : أذهبدما عندا وأب يدهما، كميا تقيول مين  إذا ذهيب عنيك وزلَّ :  ى ذاكعنِّ
، ورج  أبو حيان م نى السيببية إليى أثير هميزة الت ديية فيي الكيال  بم نيى أني   (2) ((. الشدر كذا

وط فييي  ي سقيي هييى اإلب يياد ألن الزليية  مكنيي  ميين الزلييل بتديئيية أسييباب  أماميي  ، وأورد أيهيياً م نيي
ومن إشارة أبي حيان يفد  . (3)، وب ده عندا ة، إذ فيدا خروج فاعلدا عن طريق ا ستقام الم نى

الحيرف   ميلُ ، وعنيدها يكيون حَ ( عين)يفد  أثر السياق في إفادة م نيى السيببية اليذي أهييف إليى 
على الم نى ال ا  هو األقرب في اآلية ، أما حملدا على م نيى السيببية فديو أب يد رتبية وإن كيان 

 . (4)ل  عن  ومال إلي  ابن هشا يشترك في الم نى ال ا  بوج  كما بين الزمخشري ونق
 

آمنتيي  عيين أط متيي  عيين جييوع ، و:)، كقييول القائييل  (بعااد)مرادفااة وذكيير أيهيياً أندييا تييأتي 
 : (5)أي ب د جوع وب د خوف ، وحمل علي  قول امرئ القيس في م لقت  ( خوف

 (الطويل)  

ــ ا          ــو ا فِراشِـ  وَتُ ـــحي فاتيـــعُ اثِســـَِ فـا
 

ــ  تان    ــؤومُ ال ُـــحن لـا ــله  نـا  تاطِـــق  َـــن تافا ـ 
 

ل  تنتطق أي ل  تشدد وسطدا بنطاق لل مل ، والتفهل بقاء اإلنسيان فيي ثيوب واحيد للنيو  
، والسياق هنا يحتمل أندا ل  تشيدد النطياق ب يد أن نزعتي  للتفهيل لييال ، ويحتميل لي  (2)أو ال مل

فديي ريير تنتطق بسبب التفهيل ، فديي نزعيت ثيابديا وإن كيان الوقيت هيحى وبسيبب التفهيل 
منتطقة ، وهذا الم نى ل  يشر إلي  شرا  األش ار لكن الم نى يحتملي  ، وقيد يكيون هناليك م نيى 
آخر أندا ل  تنتطق كما تنتطق ريرها من النساء اللواتي ت اني أجسامدن من فهول السمنة التيي 

وزتي  تذهب برشاقتدن ، فدي رشيقة أصال وليست بدا حاجة لليبس نطياق ، وأب ياد النطياق ومجا
زيييادة ( ب ييد)أو م نييى ( السييببية)موجييود فييي التخييريجين ، فدييو م نييى عييا  يشييملدما ، وكييل ميين 

 . أهيفت إلى الم نى الرئيس ، فالسياق يبقى هو مولد الم اني الدامشية في النصوا األدبية 
 

قاـــاتا  َمَّـــا قالِيـــلٍ لايُصْـــبهحُنَّ    }:  قولييي  ( ب يييد)ومييين القيييرآن الكيييري  حميييل عليييى م نيييى 

مين : النسياء){مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُو َ الْ الِ َ  َـنْ مَوَا ِـعِبِ  }:، ومن  أيهاً قول  ت الى  (41:المامنون){ادِمِ َنا

عين )بيدلت ، فأ (41من اآليية: المائدة){يُحَرِّفُو َ الْ الِ َ مِنْ بَعْدِ مَوَا ِعِب} : ، وقال في موه  آخر  (42اآلية

أي من  وسياق اآلية يحتمل أن يكون التحريف ب د مواه   ،( .  واه  من ب د م)ب ( مواه  
ويحتميل أن يكيون  .(7)فرا فروه  وأحل حاللي  وحير   حرامي ف،  ب د أن وه   هللا مواه  

التحريييف بإب يياد اليينا عيين مواهيي   بييالنطق أو بيياإلخراج ميين أصييل اليينا أي إسييقاط  ميين 
ريج األول م نى اإلب اد والتجاوز حاصيل ب يد أن الكتاب، وكل هذا مجاوزة للموه  ، ففي التخ
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كان هللا ت الى قرر األحكا  تجاوزها المتجاوزون ، وفي الثاني هنالك تجاوز حقيقي بإب اد النا 
 . المركزي ( عن)اإللدي ، وهذا هو م نى 

 
( عين)ويطرد هذا الحال في النصوا المختلف التيي استشيددوا بديا إلثبيات دعيواه  بيأن 

 : (1) (ه 7ت)، واستشددوا علي  بقول األعشى الكبير  (في)أي بد  من  فيةللظرتأتي 
 (الطويل)  

ــتا ُ           ــثُ لاقيـــــ ــيِّ حَيـــــ ــــ ــراوَ ا ـا  وَآسه  َـــــ
 

ــا      ــةِ وانِيـــ ــله الرهبا َـــ ــن حَمـــ ــَُ  َـــ ــ  وَال تـا
 

فيييي قولييي  ( فييي)يت ييدَّ  بييي ( َون ييييَ )؛ وألن  (2)((و  تكيين وانييييا فييي حميييل الرباعيية)):أي 

جياءت فيي ( عين)إن : قيال ال لمياء .  (42:ط  ){اذْهَبْ أانْعَ وَأاعُوكا بهآياتِي وَال تانِيَا فِي ذِكْرهإ}:(3)ت الى

أو بد  مندا ، في حين قول األعشى يحتميل م نيى الب يد والمجياوزة ، ( في)بيت األعشى بم نى 
د أشيار ابين ، وق(   تك متجاوزا ومبت دا عن حملدا) وما من موجب لطلب م نى آخر فدو يريد

جياوزه ، ( َنيى عين كيذاوَ )والظياهر أن م نيى : )) هشا  إلى م نى دقيق في هذا الف ل ، إذ يقول 
بدذا البيت إلثبات ب ا ال لماء استشداد  أعتقد أنَّ ،  (4) .((دخل في  ( ن َي في وَ )ول  يدخل في  ، و

في ( َوَنى)ند  رأوا ل  يحظ بالمسورات الكافية ، وكل الذي دف د  ل  أ( في( )عن)م اقبة إلثبات 
رافلين عما أشار إليي  . فظنوا أن الف ل ليس ل  إ َّ هذا الحرف ( في)اآلية التي ذكروها مت ديا ب 

 .ابن هشا  
 

أالاـْ  َيْعلاُمـوا أا َّ اللَّـَب ُهـَو َيْقَبـُل التَّْوَبـةا َ ـْن        }:، واستشددوا ل  بقول  ت الى (من)بمعنى ( عن)وتأتي 

: قيال ت يالى( مين)يت يدَّ  بي  (قبيل)، أي يقبل التوبة مين عبياده ، فالف يل  (114من اآليية :التوبة){ ِبَادِهِ

الم نيى فيي اآليية األوليى لييس مثيل  إن ، (27مين اآليية: المائيدة){فاتُقُبِّلا مِنْ أاحَدِهِمَا وَلا ْ يُتاقابَّـلْ مِـنَ الْـآعَره   }

عين عبياده أي يتجياوز بالتوبية عين ال بياد الم نى المراد في اآلية الثانية ففي األولى يقبيل التوبية 
وتب د التوبة عند  ال ذاب ، وتابوا عن ذنوبد  أي ابت دوا عندا وتجاوزوها ، في حيين فيي اآليية 

فيي { عين} :))قال الرازي . الثانية م ناه رهي من أحدهما وأخذ من  ، وهذا الم نى ليس كذاك 
مين : وبيين قولي { عين عبياده}:  فرق بين قول أن   : األول: في  وجدان{ عن عباده}: قول  ت الى
ء يأبليغ ألني  ينبي{ عن}ل ل : قال القاهي: والثاني. أخذت هذا منك وأخذت هذا عنك: عباده يقال

{ عين}إني  لي  يبيين كيفيية د لية لفظية : عن القبول م  تسديل سبيل  إلى التوبة التي قبليت، وأقيول
تفييد { عين}متقاربتيان، إ  أن كلمية « مين»وكلمية { عن}على هذا الم نى، والذي أقول  إن كلمة 

جلس فالن عن يمين األمير، أفاد أن  جلس في ذلك الجانيب لكين مي  هيرب مين : الب د، فإذا قيل
يفيد أن التائيب يجيب أن ي تقيد فيي نفسي  أني  صيار مب يداً عين قبيول هللا { عن عباده}: الب د فقول 

ال بد الذي طرده مو ه، وب ده عن حهرة نفس ، ت الى ل  بسبب ذلك الذنب، ويحصل ل  انكسار 
، يقيد  لنيا هيذا الينا  (5) ((.كالتنبي  على أن    بد مين حصيول هيذا الم نيى للتائيب{ عن}فلفظة 

ثالثة مشارب مختلفة في فد  الخطاب القرآني ، ولكل رأي  الذي كون  بمساعدة القرائن المت يددة 
والثياني مندميا   –وهيو ميا   أعتقيده  –بتناوب الحروف  لفد  كال  هللا ت الى ، فاألول هو القول

هو تسديل السبيل إلى التوبة ، ول  َي    الرازي كيف  اال ا  م نى إهافي( عن)استش ر م  م نى 
فد  صاحب هذا القول من الحرف هذه الد لة ، وأنا أيهاً   أفد  كيف فدي  مين الحيرف ذاليك ، 

                                                 
 . 329: ديوان األعشى   - 1
 . 448\2:ارتشاف الهرب   - 2
 . 417 \2(:األخفر األوسط)م اني القرآن : ظ  - 3
 . 198: مغني اللبيب   - 4
 .139\12: مفاتيح الغيب   - 5



 - 93 - 

ث ميين نظرييية الم نييى المركييزي  والم يياني  راه الباحيي ا يييي  تأييييد لميي لكيين وجييود هييذا الييرأي فيي
الدامشية ، أما رأي الرازي نفس  فقد أبقى الحرف على م ناه ال ا  والذي هو المجاوزة والب يد ، 

وتقيول أط متي  مين جيوع وعين جيوع ، )) :وفد  النا في هوء هذا الم نى ، وقال ابن ي ير 
الجييوع ابتييداء اإلط ييا  ، وإذا جئييت ب يين فييالم نى أن فييإذا جئييت بميين كانييت  بتييداء الغاييية ؛ ألن 

، يشيير ابين ب يير إليى هيرورة التنبي   (1) ((. لما عدا الشييء( عن)اإلط ا  صرف الجوع ألن 
على مقصيد الميتكل  مين ال بيارة ، فيإن لحيظ الجيوع بوصيف  بدايية اإلط يا  كيان الم نيى يقتهيي 

ييَظ بوصييف  صييارفاً للجييوع ومب ييداً ليي( ميين) ، فييالمتكل  هييو ( عيين)  كييان الم نييى يتطلييب ، وإن لُح 
صيياحب الحييق فييي أقييرار أي الحييرفين يهيي  فييي عبارتيي  ، فييالمتلقي مييا علييي  إ َّ ا سييتقبال ميين 

كان لديا م نيى آخير ، أميا إشيما  ( من)كان لل بارة م نى ، وإن جاءت  ( عن)المنش  فإن جاءت  
ى تحميل سياق عبارت  من القرائن ميا فدذا يتوقف على قابلية منش  الكال  عل (من)م نى ( عن)

وأفهل النصوا قيدرة  تج ل المتلقي يفد  ذلك القدر من الم نى اإلهافي الذي يريده المنش  ،
 .على إثارة الم اني هي النصوا األدبية عامة والش رية خاصة 

 

، (3:لنج ا){الْ َوَىوَمَا يَنْطِقُ  َنه }:، ومث َّلوا ل  بقول  ت الى بمعنى الباءتأتي ( عن)إن : قيل و

لم نييى ، وأكثيير لإن مييا طرحيي  أصييحاب هييذا الييرأي  فييي  تغيييرل كبيييرل . مييا ينطييق بييالدو  :  أي
أي   يصيدر : عليى بابديا ( عين)و:)) عليى بابديا ، قيال ال كبيريُّ ( عن)المفسرين يقولون ببقاء 

 بم نى الباء نحو: )) ي الزركشيُّ إندا تأتوقال ،  (2) .((و  ، وقيل هو بم نى الباء نطق  عن الد
وقييل للمجياوزة  ن  ، وما يصدر قولي  عين هيو  : أي، وقيل على حقيقتدا  {ينطق عن الدو }

ندا إذا كانت بم نيى البياء نفيي عني  النطيق ؛ ألوفي  نظر ، نطق  متباعد عن الدو  متجاوز عن  
الت ليق حيال كوني   وإذا كانت على بابديا نفيي عني  ، وهو صحيح ، في حال كون  متلبسا بالدو 

 .(3) ((. وهييو فاسييد ، فيلييز  إن يكييون النطييق حييال كونيي  متلبسييا بييالدو  ، مجيياوزا عيين الدييو 
اإلشكال األخيير اليذي طرحي  الزركشييُّ لييس دقيقيا ؛ إذ   يليز  مين كوني  متجياوزا عين الديو  

لى أصل  قيائال أن الحرف هنا باق ع الشوكانيُّ ، وكذالك رأ   (4)ومبت د عن  أن يكون متلبسا في 
إن  : وقال أبيو عبييدة. ، ف ن على بابدا ما يصدر نطق  عن الدو    بالقرآن، و  بغيره: أي :))

.  (2)عليى بابديا( عين)، وهذا هو رأي ابن هشا  أيهاً بقاء  (5) ((. بالدو :  عن بم نى الباء أي
 : (7)ومما حمل على م نى الباء قول امرئ القيس في م لقت  

 (الطويل)  

 تاصُـــــدو وَتُبـــــدإ  َــــــن أا ـــــيلٍ وَتاتَّقــــــي          
 

ــله     ــرَوَ مُطفِـــ ــ ه وَجـــ ــن وَحـــ ــاظِرَوٍ مِـــ  بهنـــ
 

على م نيى البياء فيي  إجحياف لم نيى البييت فديو يرييد الم نيى كميا ( عن)حمل  أعتقد أنَّ و
اً أسيييال ) أتصييوره  ، و  يريييد م نييى  أندييا ( فبينييا هييي ت ييرا عييند  وتييدير وجددييا ، تبييدي َخييدَّ

، والخيد األسييل ( الكيزِّ )وهيو هيد  ، واألسيل األملس المستوي ، (  بأسيل)ُا عند  وتبدي َت ر  
الرئيس وهو التجياوز تكيون هيذه ( عن)، فإذا حملنا البيت على م نى  (8)هو اللين السدل الطويل

ن الفتاة متجاوزة بخدها مقاييس الجمال ال ادية إلى ما هو أب د لتصبح تلك الفتاة فوق الطبي يي مي
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مخافية وقيوعد  فيي إشيكال ( البياء)عليى م نيى ( عين)والذي دعاه  إليى تخيريج . هذه المقاييس 
 .  (1)التنازع في ال مل إذ هنالك ف الن يطلبان ا س  ، و بد أن يكون ال امل في  واحداً مندما

 
في  اعتراف هيمني ودلييل ( الباء)أو ( من)أو ( في)بم نى ( عن)إن قول ال لماء بمجيء 

قيد جياءت تفييد هيذا ( عن)ح على أن لكل واحد من هذه الحروف م نى مركزيا يدل علي  وصري
الم نى المركزي   ريره ، إذ ه  يذكرون لكل واحد من هيذه الحيروف م ياني كثييرة فليو كانيت 

( عن)كلدا م اني أصلية موهوعا لدا الحرف على نحو المشترك اللفظي ألصبح قولد  بمجيء 
  ( عين)سا وعد  وهو  ، أي إلى أيٍّ من تليك الم ياني الكثييرة كيان سيشييرمكان أحدها يولد لب

فال لماء كانوا يرون أن الحرف يشير إلى أشدر تلك الم اني ، وهو الم نيى المركيزي للحيرف ، 
فالقول بالتناوب يتهمن اعترافا بيأن لكيل حيرف م نيى مركزييا ، وهيذا . وإن ل  يصرحوا بذلك 

م نيى المركيزي والم ياني الدامشيية ، والقيول بالتنياوب ، ويفترقيان القدر مشترك بين فرهيية ال
بأند  يقولون أن الحرف يأتي نائبا مكان حيرف آخير ، وأقيول إن الحيرف بياٍق عليى م نياه ال يا  
لكن السياق يحمل  توصيل أجزاء مهيافة إليى ذليك الم نيى ال يا  ، وتختليف هيذه اإلهيافات مين 

 .نا آلخر
 

يريد رمييت بيالقوس ، فديو نفسي  م نيى ( رميت عن القوس)كقولد  ،  االستعانةأما م نى 
بم نييى ( عيين)والمثييال الييذي مثلييوا بيي  لمجيييء . (2)ابيين هشييا  عيين ابيين مالييك   ، ونقليي( البيياء)
بوهيو  فرمييت عين القيوس أب يدت السيد  عني  ( عين)نتحسس فيي  الم نيى ال يا  لي ( ا ست انة)

ة فييفد  ميين السييياق ، إذ األداة التييي تسييت مل فييي أمييا م نييى ا سييت ان. السييد  بييالقوس وتجياوزت 
خييارج هييذا السييياق   تفيييد م نييى ( عيين)و. إنجيياز الف ييل تكييون م ينيية للرجييل علييى ذلييك الف ييل 

 .ا ست انة 
  

 : (3)زيد بن رزين ومثلوا ل  بقول للتعويض ائدةزب هد  إندا تأتي  وقال
 (الطويل)  

ــا   ــا اام ــــــ ــس أتاهــــــ ــزا أ  نفــــــ  أجتــــــ
 

  ـــــن بـــــ  جنبيـــــَ تـــــدف ف ـــــ  الـــــ   
 

 .مين أول الموصيول وزييدت ب يده ( عين)فدالَّ تدف  عن التي بين جنبيك فحذفت : بم نى 
ولو كان في س ة الكال  لي  ، الش ر  في البيت تقديما وتأخيرا دف  الشاعر إلي  مقاييسُ  وأر  أن 

فيزاد ( ين جنبيك تدف فدال عن التي ب: )أراد : )) يقل مثل هذا الكال  ال ويا ،  وقال ابن جني 
التيي حيذفدا ، وهيو يرييدها فيي ( عين)، وج لديا عيوا مين ( عن بين جنبييك: )في قول  ( عن)

، وهذا الذي ذكره ابن جني إطالة   موجب  (4)( .((فدال عن التي: )، وم ناها ( فدال التي)قول  
إلييى  رجة للوصييول وهييي تظديير مقييدرة النحيياة علييى سييلوك السييبل الطويليية والمت يي، موجييب لدييا 
، و  أعلي  ميا الميان  مين أن  (5)  تيزاد( عين)، في حين ناَّ سييبوي  عليى إن القريبة األهداف 
مت لهرورات الش ر فوه ت قبيل ( التي)إن : نقول  ، وكيان حقديا أن تكيون ب يدها ، ( عين)قدَّ

 .ولو كان القائل في رير الش ر لما قال مثل هذا الكال  
  

إن هيذه الم ياني :))  اعندي وقيال الميراديُّ ( عين)م ياني هذه هي األقيوال التيي ذكيرت فيي 
وهيذا : السابقة إنما أثبتدا الكوفيون ، ومن وافقد  ، كالقتبي ، وابن ماليك ، قيال ب يا النحيويين 

الذي ذهب الكوفيون إلي  باطل ؛ إذ لو كانت لدا م اني هذه الحروف لجاز أن تق  حيث تق  هيذه 
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ل جمي   ، أقول إن م نى  (1) .((ما ذكروه ، مما خالف م نى المجاوزة الحروف ، فوجب أن يتأوَّ
لدييا م ييان مت ييددة ( عيين)يكييون صييحيحا إذا أريييد بيي  أن ( عيين)إبطييال قييول الكييوفيين فييي م يياني 

منفصلة ب هدا عن ب ا ، أي حالدا حال ا س  المشترك الموهوع ألكثر من م نيى ، أميا إذا 
، يهيفيدا عليي   امشية مهافة إلى م نياه المركيزيحمل كال  الكوفيين على أن للحرف م اني ه

 . صحيحا   ربار علي   –كما أعتقد  –السياق ، ف ندها يكون كالمد  
 

كانت إثارة تلك الم اني تكثر في تفسير اآليات القرآنية ، فالخطاب القرآني خطاب م جز، 
اه أب ييادا جديييدة وميين وجييوه إعجييازه أنيي  مت ييدد الجوانييب كلمييا نظيير إلييي  المفسيير ميين جديية أعطيي

وم اني عميقية ، وكلميا ت يددت القيراءات لي  ت يددت الم ياني المفدومية مني  ، ليذا كيان الخطياب 
م ياني )القرآني األرا الخصبة لطر  الجديد من اآلراء اللغويية ، ومين هنيا أيهياً كانيت كتيب 

ي( الحروف رف أو  الحيَطى هيذا  ت تمد على النا القرآني فيي استشيدادها عليى الم ياني التيي ُت  
، ولو كان الحال مقتصرا على دراسة النا الشي ري لميا تنوعيت الم ياني إليى هيذا الحيد ،  ذاك

 .ولما ابتدعت د  ت جديدة كان القرآن الكري  رائدها 
 
 

 ( يف  : ) سابعا  
 

حيرف ميين حييروف الجير ، وهيي  إلفييادة م نيى الظرفييية والوعيياء ، وربميا سييماه ب هييد  
ن) ، وحقيقيية الظرفييية هييي ا سييتقرار (3)ت البصييريون ليي  رييير هييذا الم نييى، و  يثبيي (2)(التهييمُّ

والتَمكُّ ن ، فيالظرف ُمسيتقرل لميا يحتويي  ، وميتمكن مني  ، والظرفيية تكيون حقيقييًة ، وعنيدها قيد 

دِ  الابه ه ْ فِيۤ أادْنان ٱألارْضه وَهُ  مِّن بَعْ*  ُلِبَعِ ٱلروومُ }:تكون زمانية أو مكانية وقد اجتم تا في قول  ت الى 

ــيَغْلِبُو َ  ــنِ َ *  َ ــ ه  ِ ــأُولِي }: ، أو مجييازا ، كقوليي   (4-2: الييرو  ){فِــي به ْ ــاوٌ ي  وَلا ُــ ْ فِــي ٱلْقِصَــاَه حَيَ

، وقد أثبت لدا (218:البقرة من اآلية) {ٱدْعُلُواْ فِي ٱلسِّلْ ه كاآفَّة }: ، وقول   (179:البقرة من اآلية ) {ٱألالْبَابه

؛ إذ أختليف فيي عيدد تليك ( أو)و( عين)، وبدذا يكون مثلدا مثل  عددا آخر من الم اني الكوفيون
، واختلييف أيهيياً فييي تسييمية (4)الم يياني المنسييوبة إليدييا حتييى أوصييلدا ب هييد  إلييى عشييرة م ييان

 .الم نى الذي أدت  في ب ا مواه  است مالدا 
 

هيو اليذي ييدور فيي خليد  ويدلُّ هذا كميا أشيرت آنفيا عليى أن القيدر المشيترك مين الم نيى 
ال لماء والمفسرين ، وهو الم نيى المركيزي للحيرف ، الموهيوع لي  أصيال ، أميا هيذه الزييادات 
التي هي م ان هامشيية فيتفد  بمسياعدة القيرائن والسيياق ال يا  للينا ، وهناليك مين ال لمياء مين 

لم نيى اليرئيس ، وأن صرَّ  بأندا   تفيد سو  م نى واحٍد ، وأن بقية الم اني راج ة إلى ذليك ا
، وبشيء مين التأوييل ترجي  إليى  (5)هذا ا ست مال في الم اني األخر  يكون على نحو ا تساع

تجييء بم نيى حييروف أخير، إذا حققيت رجيي  ))إندييا ( : فيي)الم نيى اليرئيس ، قيال المييالقيُّ عين 
  ( فيي)لبصيرة أن مذهب سييبوي  والمحققيين مين أهيل ا:)) ، وقال المراديُّ  (2) ((. م ناها إليدا
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، وفيييي  (1).((تكيييون إ َّ ظرفيييية حقيقييية أو مجيييازا ، وميييا أوهييي  خيييالف ذليييك ُردَّ بالتأوييييل إليييي 
تصريحاتد  تأييد لما أطرح  من فرهية الم نيى المركيزي والم ياني الدامشيية للحيرف ، إ َّ أن 

تدا ، وقد يكون القول ب ودة الم نى إلى الظرفية عن طريق التأويل قد يفقد ب ا النصوا حيوي
في التأويل تكلفل وت سفل وهذا ما استش ره اإلربليُّ 
، وإذا أردنا أن نكون أكثير إنصيافا علينيا  (2)

هييو الم نييى  –فييي أمثييال تلييك النصييوا  –إن الم نييى الجديييد الييذي أفيياده الحييرف : أن نقييول 
ن بف ل السياق فأصبحت ل  خصوصية م ينة، وأهحت لم نياه األ صيلي ظيالل األصلي الذي تلوَّ

لطيفة، عندها يكون الم نى أكثر حيوية ومالءمة لواق  است مال اللغة بوصفدا طاقة إبداعية قابلة 
لتوصيل الم نى بأشكال مختلفة ومتنوعة بحسب قدرة مست مل هذه اللغة وإمكانياتي  فيي توظييف 

مزايا تفوق  عناصرها المرنة لتوصيل أكبر قدر من الم نى في أقل قدر من األلفاظ ، وهنا تكمن
 . لغة ما على ريرها 

ع  )أي معنى معنى المصاحبة تأتي بدا ( في)الم اني التي قيل إن من  (م 
 :، كقولي  ت يالى(3)

   : م نياه  ، (38 :مين اآليية  األعيراف) {..قادْ عَلاعْ مِن قابْلِ ُ ْ مِّـن ٱلْجهـنِّ وَٱإلهنْـسه فِـي ٱلنَّـاره       فِيۤ أُمَ ٍقااتا ٱدْعُلُواْ }

أما :)) ، وقال الرازي  (4)((. وتقد   زماند  زمانك { قد خلت من قبلك }خلوا في النار م  أم  اد ))
،  ادخلوا في النار م  أم : التقدير:  الوج  األول:  ففي  وجدان{ ادخلوا في أم }:  أما قول  ت الى

وأما . في النار: أما اإلهمار فألنا أهمرنا فيدا قولنا ،ومجازل  وعلى هذا القول ففي اآلية إهمارل 
والوجي  . أي م  أم { في أم }:  ألنا قلنا م نى قول « م »على « في»المجاز، فألنا حملنا كلمة 

ادخلييوا فييي أميي  فييي النييار، وم نييى : أن   يلتييز  اإلهييمار و  يلتييز  المجيياز، والتقييدير:  الثيياني
عليى تفاسيير جمي  مين  ويبيدو مين خيالل اإلطيالع.  (5)((.، الدخول فيما بيند   الدخول في األم 

؛ وذلييك ألن  (2)ال لميياء أن األولييى حمييل اآلييية علييى م نييى الظرفييية   علييى م نييى المصيياحبة
:  المصاحبة تفيد المشاركة في وقت الدخول وا قتران في الدخول إلى النار في وقت واحد ، أي

متقدمية زمنييا هيي الظاهر من اآليية أن األمي  ال أنَّ  كل تلك األم  تدخل في وقت واحد ، في حين
السيابقة فيي اليدخول إليى النيار واألمي  الكيافرة الالحقية أو المتيأخرة زمانييا تيدخل ب يد تليك األمي  

حَتَّن  إهذاا ٱدَّارَكُواْ }:في نداية اآلية ت الى المتقدمة ، وهذا ما يوافق ال دل اإللدي ، ويدل علي  قول  

  ميفالتدارك يدل عليى أن األمي  الالحقية قيد دخليت النيار ب يد األ { فِي َا جَمِيعا  قاالاعْ أُعْرَاهُ ْ ألُوالاهُ ْ

 .السابقة وهنالك مدلة ووقت قبل اجتماعد  فيدا جمي ا وحصول ذلك الحوار بيند  

على الظرفية في هذه اآلية أولى ؛ ألن اآلية الكريمة ترييد أن تليك ( في)ث  إن إبقاء م نى 
دا ظرفا ووعاًء لدذه األمي  الالحقية ، فياألم  المتقدمية األم  التي خلت من قبلد  أصبحت هي نفس

بدخولدا النار في زمين سيابق لألمي  الالحقية أهيحت جيزءا مين النيار ، ومين ثي  فديي جيزءل مين 

فاٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِـي  }:الوعاء الذي يحتوي األم  الالحقة ، وهذا الم نى يست ان على فدم  بقول  ت الى

؛ إذ اآلية تشير إلى أن الناس يصبحون ب د  (24:البقرة من اآلية ){وَٱلْحِجَارَوُ أُ ِدَّتْ لِلْ اافِرهينَوَقُودُهَا ٱلنَّاسُ 
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وإن ، دخولد  النار جزءا مندا إذ ه  وقودها الذي يشت ل ، وهذا الفد  لوية أراه واهيحا وجلييا 
عليى ( فيي)الحيرف  ل  أر من إشيارة إليي  فيي ميا اطل يت عليي  مين تفاسيير، وعليي   يكيون إبقياء

 .د لت  المركزية أولى ألن  سيوصل قدرا أكبر من الم نى مما لو حملناه على م نى المصاحبة 
 

 

 فا اـرَطَ  َلاـن   }:فيدا على م نى المصاحبة قول  ت الى ( في)ومن المواه  التي حمل م نى 

يَنت    » :))، قال القرطبيُّ  (79: القصا ){قاوْمِبِ فِي خلهينَتِبِ ، وقد راج ت في  (1) ((.أي م  زينت « ف ي ز 

هذه اآلية الكريمة كل ما وق  تحت يدي من أمات التفاسير فل  أجد من يشير إلى هذا الم نى رير 
على م ناها األصلي ، إذ ليس ( في)القرطبي   ، ويخرجدا ابن جني بحذف مت لق الظرف وبقاء 

فيديا ( فيي)ي م نيى اآليية أن يحميل م نيى ، واألنسب ف(2)لدا م نى رير الظرفية عند البصريين 
على الم نى ال ا  وهيو الظرفيية ، إذ اآليية الكريمية ترييد تصيوير قيارون وقيد خيرج عليى قومي  
وزينت  كلدا ظيرف لي  لينبدير بي  وبملكي  هيذا كيل مين ييراه ممين يرييدون ثيواب اليدنيا ، فديا ء 

ة الكريمة كانت تريد اإللحا  على هذا اآلي أعتقد أنَّ ، و (3)يش رون  ب ظمت  ل ظ  أموال  وزينت 
 .الم نى في ذهن المتلقي 

 

 :(4)وربما فد  ب هد  م نى المصاحبة من قول امرئ القيس
 (الطويل)  

ــا           ــلُ البـــ ــ ــا الطالـا ــباحا  أايو ـــ ــ  صَـــ  أاال  ِـــ

 وَهَــــل يَعِمَــــن مَــــن كــــا َ أاحــــدَلُ  َ ــــدِهِ        
 

ــره     ارـــا وَهَـــل يَعِمَـــن مَـــن كـــا َ يف العُصُـ

ــــــــةِ  أاحـــــــــواته ثا ثـــــــــ َ شَـــــــــ را  يف ثا ثـا
 

وكثير من ( ه 521ت)م ناه ثالثين شدرا م  ثالثة أحوال ، في حين كان البطليوسي   اقالو
فيي هيذا البييت ( فيي)إن حميل م نيى : ، أقيول  (5)(مان)معناى هناا ( فاي)معنى ال لماء يرون أن 

إن أحيدث : تسياغ إذ الم نيى سييكون حملل على م نى ب يد ، قيد يكيون ريير مس( م )على م نى 
عدده بتلك الديار خمس سنين ونصف ، وهو مجموع ثالثة أحوال مي  ثالثيين شيدرا ، وفيي هيذا 

فممكين أن ( مين)الكال  لبسل   يلجأ إلي  البليغ في نظم  ، فأراه مستب دا ، أما حملي  عليى م نيى 
يية فياألحوال الثالثية متهيمنة يكون ذلك م نى هامشيا مهيافا إليى الم نيى المركيزي وهيو الظرف

لألشدر الثالثين وهي وعاءل لدا ، ومن ث  فالثالثون جزءا مندا ، وهكيذا يتبيين الم نيى المركيزي 
والم نى السياقي بوهو    لبس في  ، بل في  ت بير عن الم نى فيي أقيل قيدر مين األلفياظ وهيذا 

 . سبيل الكال  البليغ 
 

قليلية الدقية ( فيي)ال لماء أن يثبتوا م نيى المصياحبة لي  إن الشواهد المتقدمة التي حاول بدا
ًُ ، وهو قول الشاعر  ً  :(2)و  تحتمل هذا الم نى ، وأفهل مندا شاهدل ذكره المالقي 

 (الطويل)  

 أوْ طاعــــ ُ  اادِيَــــةٍ يف جَــــوْفِ ذِإ حَــــدَبٍ
 

ــقه    ــزْ  يَجْــــرإ يف الغارَانِيــ ــاكِن اثُــ  مِــــن  َــ
 

، ورج  المالقيُّ الم نيى هنيا أيهياً إليى م نيى الظيرف  الماء م  الَغَران يق، وهي طيرُ : أي
ألن الماء وإن كان جاريا م  الغرانيق فدو في جملتدا في الجري ، وكلميا :)) والوعاء المجازي 
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إن م نيى المصياحبة .  (1)((.مكان ريرها فإلى م ناها يرج  ([ في)ي ني ]يرد عليك من وه دا
وإن كيان الميياء وعياًء لجيري الغرانيييق ، ، نييق ملحييوظ هنيا فيي الجيري بيين الميياء وطييور الغرا

ُحمِّل فيي هيذا السيياق م نيى إهيافيا إليى الظرفيية التيي هيي م نياه المركيزي هيذه ( في)فالحرف 
الم نيى  (2)وميا يحتويي  كالهميا فيي حالية جرييان ، إن تكيريس( المياء)اإلهافة هي كون الوعاء 

الش راء والخطباء ، ولو كان للحيرف م نيى جاميد لميا بدذا الشكل شأن المستو  البليغ من كال  
 . تمكن الشاعر من توظيف  لنقل قدر مهاف من الم نى إلى م ناه األصلي بسدولة ويسر

 
، نحيو قولي   (3)معناى التعليال والساببيةتيأتي لديا ( فيي)ومن الم اني الشديرة التي قيل إن 

وَلاوْالا فا ْلُ ٱللَّبِ  َلايْ ُ ْ وَرَحْمَتُبُ }: ، وقول   (32:يوسف من اآلية ){فِيبِقاالاعْ فاذ لِ ُنَّ ٱلَّذِإ لُمْتُنَّنِي }: ت الى

دخلت ): )، ومن  ما يرو  عن النبي(14:النور){فِي ٱلدونْيَا وَٱآلعِرَوِ لامَسَّ ُ ْ فِي مَآ أافا ْتُ ْ فِيبِ  َذاابٌ  َِِي ٌ

 (4) ((. األراول  ترسلدا فتأكل من خشار ،  النار في هرة ربطتدا فل  تط مدا ول  تسقدا امرأة
، إن (5)((. وم نى دخلت فيدا أي بسببدا ت بسبب هرةٍ بَ ذِّ م ناه عُ :)) ، قال النووي في شرح   (4)

إن م نى الت ليل والسببية مستفاد من السياق في الحيديث وفيي اآليتيين الكيريمتين ، وال لَّية زييادة 
السبب يتهمن الحكي  ، )) سياق من باب المجاز إذ على الم نى المركزي لدذا الحرف أوجدها ال

 .  (2)((.والحك  يالزم  فصار للحك  كالظرف الحافظ لما في  
 

وهااو ( علااى)معنااى ( فييي)وميين الم يياني التييي ذكرتدييا المصييادر علييى أندييا ميين م يياني 

طي  مين ){ذُواه ٱلنَّ ْـله وَألُصَـلببَنَّ ُ ْ فِـي جـُ   }:، وأشدر ما مثلوا ب  لدذا الم نيى قولي  ت يالى (7)االستعالء

، كميا قيال  ألصلبنك  علي ى جيذوع الن خي ل)) أن م ناه  –وفريق م    –، ير  الطبري  (71:اآلية
 :[(8) (ه 21ت) وهو سويد اليشكري  ]الشاعر

 (الطويل)  

ـــةٍ          وَهُــــ  صَــــلابوا العَبــــدإَّ يف جَــــذاه نا لـا
 

ــــ   َطاسَـــــع شَـــــيبا ُ إهالّ بَأاجـــــدَ ا      فـا
 

، ألن ال مصلوب علي ى الي خشبة يرفي   ف ي جذوع:  ، وإن ما ق ي ل ل ى جذع ن خ لةي ن ي ع
، وهييذا هييو م نييى التنيياوب بييين  (9)(( . صييلب عليي يدا: ، فيي يقال ، ثيي  يصييير عليي يدا فيي ي طولدييا

 .حروف الجر، الذي قال ب  الكوفيون ، كما أشرت في ما تقد  
 

أي التناوب بين ] وقد قال هذا :))إذ يقول في حين كان النحاس ير  هذا الكال  رير دقيق 
ل ب هييدا ميين ب ييا بييدَ لييى أن حييروف الخفييا يُ إوذهبييوا  ، ب ييا أهييل اللغيية [حييروف الجيير

                                                 
 . 391: ي رصف المبان  - 1
 . 194\2( : كرس)مادة : لسان ال رب : ه ُّ الشيء ب ه  إلى ب ا ، ينظر : التكريس   - 2
، شيير  ابيين 38\3: ك ، أوهييح المسييال 224: ، مغنييي اللبيييب  222: الجنييى الييداني  ،279\4: شيير  الرهييي علييى الكافييية  : ظ  - 3

 .27: يب اللغوية في ال ربية، التراك 122\1:، اإلتقان  312\4: ، البرهان  21\2: عقيل
 . 221، 14\29، 544\11: ، وسائل الشي ة  111\4 ،77\3:صحيح البخاري : ، وينظر م    221\2مسند أحمد   - 4
 . 241\14: صحيح مسل  بشر  النووي   - 5
 . 358\1: اللباب في علل البناء واإلعراب   - 2
، رصيف 279\4: ، شر  الرهي على الكافيية 158:الصاحبي في فق  اللغة  ، 92: ، م اني الحروف 12: حروف الم اني : ظ   - 7

 . 122\1:، اإلتقان358\1:اللباب في علل البناء واإلعراب، 224:، مغني اللبيب222:، الجنى الداني389-388:المباني
، 24\14: ، المخصيا158:، الصياحبي فيي فقي  اللغية 313\2: الخصيائا : ، وينظر م   45: ديوان سويد بن كاهل اليشكري  - 8

 .  227\2: األمالي الشجريَّة 
التهيمين  ، 224\11: ، الجيام  ألحكيا  القيرآن  38\7: ، مجمي  البييان 191\7: التبيان : وينظر م   ،  141\12: جام  البيان   - 9

 .128:بين حروف الجر في القرآن الكري  



 - 99 - 

وهيذا القيول  (عليى)م نيى  (في)قالوا م نى  {وَألُصَلببَنَّ ُ ْ فِي جُذُواه ٱلنَّ ْله}: واحتجوا بقول  ت الى

يتفيق الحرفييان لتقيارب الم نييى فقوليي   وإنمييا، ن لكيل حييرف م نياه أل ؛ عنيد أهييل النظير   يصييح
؛  (فيي)ولديذا دخليت  ، كان الجذع مشتمال على من صلب {و  صلبنك  في جذوع النخل}ت الى 

شب  تمكن المصلوب في :)) ، ويتفق م   الزمخشريُّ إذ يقول(1) ((. ن  قد صار بمنزلة الظرفأل
، وكذا ال كبيريُّ (2)((. {جذوع النخل في}:في الجذع بتمكن الشيء الموعى في وعائ ، فلذلك قيل

، وقد عيدَّ اليرازي (3) ((.ن الجذع مكان للمصلوب ومحتو علي هنا على بابدا أل (في)) )رأ  أن 
وتقييارب  .(4)فييي هييذه اآلييية الكريميية ميين المشييدور لكنيي  هيي يفل ( علييى)بم نييى ( فييي)القييول إن 

  من نظريية التهيمين التيي يقيول بديا الم نى الذي أشار إلي  النحاس في نص  المتقد  هو مراده
وأميا :)) البصريون قبالة نظرية تناوب الحروف الكوفية ، وهيذا ميا صيرَّ  بي  ابين ي يير قيائال 

على ما يظن  مين   تحقييق ( على)فليست في م نى { وألصلبنك  في جذوع النخل }:قول  ت الى 
يَ  ن ُعدِّ كما ُيَ دَّ  ا ستقرار ، فكما يقال ( في)ب  عنده ، ولما كان الصلب بم نى ا ستقرار والتمكُّ

 . (5) (( . تمكن في الشجرة ، كذلك ما هو في م ناه
 

رفية  ذي هييو الظيي لي اليي علييى م ناهييا األصيي( فييي)إن مييا أشييار إلييي  البصييريون ميين بقيياء  
، وهذا هو م نى الحرف المركزي الذي يبقى محافظا على قدر م ين من  في است ما ت   صحيح
ل هيذا الحيرف قيدرا إهيافيا مين الم نيى استشي ره كيل مين الكيوفيين  كلدا ، ولكن السياق هنا حمَّ

والبصريين ، هو م نى است الء جثة المصلوب فوق الخشبة التيي يصيلب عليديا ، وارتكياز هيذه 
الصورة في الذهن هي التي أتت بم نى ا ست الء في هذا النا وأمثال  ، ولكن النا في اآليية 

، لكين ( عليى)كن يريد م نى ا ست الء فقط ، ولو كانت اآلية تريد ذلك فقط ألتت بي الكريمة ل  ي
واستقرار جثة المصلوب ملحوظل ومقصودل أيهاً ، لذا جاء النا الكري  مك ُّن والتَ م نى الظرفية 

داليية علييى م ناهييا المركييزي ، وحملدييا السييياق م نييى مهييافا هييو ا سييت الء ، فييتمكن ( فييي)بيي 
بالريي للمفييردة فيي هيذا اليينا مين توظيفديا توظيفييا بالرييا إليصيال قييدر أكبير ميين ا سيت مال ال

 . الم نى 
 

عميلل مقصيودل ي نيد إليي  منشي  إنَّ تغليب النصوا البالريية للم نيى الدامشيي لحيرف ميا 
فلييس للميتكل  فيي مجيا ت  تبدع  ،، فدو سمة بالرية   يجوز لغير النصوا البليغة أن النا 

ولييس ، للغية الكيال  الييومي الم تادة أن يخرج عن الم دود من السياقات الكالمية  الكال  اليومية
للمتكل  باللغة القياسية أن يف ل ذلك أيهاً ، فالخروج عليى الميألوف   يسيمح بي  إ َّ فيي مسيتو  

ولقد أبدع النا القرآني كثيرا من السياقات التيي ج ليت الحيرف يوصيل لنيا  النصوا البليغة ،
 .صا فهال عن م ناه المركزي م نى خا
 

 :(2)قول عنترة( في)ومما حمل على م نى ا ست الء من است ما ت أصحاب الم لقات ل 
 (كام  لال)  

ـــــــــأا َّ ثِيابَــــــــــبُ يف  َــــــــــرحَةٍ       ـــــــــلٍ كـا  بَطـا
 

ـــــوأامه    ـــــيسَ بهتـا  يُحـــــذى نِعــــــاتا السِـــــبعِ لـا
 

ثيابي  ليسيت عليى بيدن  يصف عنترة بطال كان قد أجدز علي  وقتل  بأني  طوييل حتيى كيأن
إن م نى ا ستقرار ملحوظ هنيا أيهياً كميا فيي اآليية . إنسان بل هي تستر شجرة عظيمة طويلة 

قرارها فييي  ما المييراد استيي ألنيي  قييد عليي  أن الشييجرة   تنشييق وتسييتودع الثييياب ، وإنيي))المتقدميية 
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الفدي  اليذي يقيول بي  فدي عليى هيذا  (1) .((، فدو من قبيل الف لين أحدهما في م نى اآلخر سرحة
 .(2)موهي اً لدييا (السيرحة)، أهييحت  ن ثيابي  إذا كانيت عليديا، أل تكيون عليى بابدييا البصيريون 

جاءت بم نى ا ستقرار ، وم نى ا ست الء تأتَّى مين ( في)الظرفية التي هي الم نى المركزي ل 
اعي  األدبيي فيي السياق ، وبدذا نحفظ للحيرف م نياه اليذي وهي  لي  أصيال ، ونحفيظ للشياعر إبد

 .نص  الذي تمكن في  من تحميل المفردات م اني هامشية بحسب مقدرت  
 

:  ، وج ليوا مني  قولي  ت يالى(3) (إلاى)مرادفتاه لا ومن الم اني التي نسبت إلى هذا الحيرف 

، قيال  (9:إبيراهي  مين اآليية ){نَّـا كافارْناـا بهمَـآ أُرْ ِـلْتُ ْ بهـبِ     جَآءَتْ ُ ْ رُ ُلُ ُ ْ بهٱلْبَيِّنَاتِ فارَدووۤاْ أايْدِيَ ُ ْ فِيۤ أافْـوَاهِ ه ْ وَقاـالُوۤاْ إه  }

، لكين { إنيا رادوه إلييك}:، كقول  ت الى ( إلى)يت د  ب ( ردَّ )إلى أفواهد  ؛ ألن : أي :)) المالقيُّ 
وا أييديد  إليى أفيواهد  فقيد أدخلوهيا فيديا:إذا تحققت هذا فالم نى   ، يبيدو مين كيال (4) ((. أند  ردُّ

هيو ميا ( إليى)في هذه اآلية م نيى ( في)المالقي إن الذي حمل ب ا النحاة على القول بأن م نى 
هيو انتدياء الغايية ، فيإذا أردنيا أن ( إليى)، وم نيى ( إليى)بي ( ردَّ ) حظوه مين كثيرة ت يدي الف يل 

د  ، نطبق هذا الم نى في هذا النا سيكون الكافرون ردوا أيديد  إليى أن انتديوا بديا إليى أفيواه
فاألفواه مكان انتدت األيدي إلي  ، لكن هذا الم نى ليس هو الميراد مين هيذا الينا ، وإذا أخيذناه  

 . بدذه السدولة سوف نفقده الكثير من قيمت  الجمالية والبالرية 
 

أعتقد لقد نقلت كتب التفاسير المختلفة أكثر من سب ة أوج  في تأويل هذه اآلية الكريمة ، و
ن الكفار ردوا أيديد  في أفيواهد  ف هيوها مين الغييظ والهيجر مين إ))لقبول قولد  أو ها با أنَّ 

اْ آمَنَّا وَإهذاا عَلاوْاْ وَإهذاا لاقُوكُ ْ قاالُوۤ}:، ونظيره قول  ت الى شدة نفرتد  عن راية الرسل واستماع كالمد 

وهذا القول مروي عن ابن عباس وابن مس ود  (119من اآلية : آل عمران){ َ  واْ  َلايْ ُ ُ ٱألاناامِلا مِنَ ٱلْغايْمِ 

أو هيا وأجلديا أن هيذا القيول النحاس ، وقد رأ  (5) ((. ، وهو اختيار القاهي رحمدما هللا ت الى
 :(2)، وبقول الشاعر ث  استدل على صحت  بآية سورة آل عمرانإسنادا 

 (رج  زال)  

 لـــــــو أ   ــــــــلمن أبصــــــــرت  ــــــــددإ 

ــودإ   ــاء  ـــــــ ــي وجفـــــــ ــد أهلـــــــ  وبعـــــــ
 

ــدإ   ود  ــاقي ويــــــ ــ   ــــــ ــة  يف  ِــــــ  قــــــ

   ـــــع مـــــن الوجـــــد بـــــأطراف اليـــــد 
 

والكافرون كانوا قد  ، أصاب   جزعاً  أطرافَ   اُّ إن الحزين والمغيظ والناد  والمتأسف يَ 
تغيظوا من سماع نصح األنبياء وتبرموا من دعوة المصلحين إيياه  إليى طرييق الرشياد ، ويبيدو 

يلئك المرسلين ، فل  يكفد  أن يَ أند  بلغوا راية الهجر والبر  والحنق على أو وا أنياملد  كميا  هُّ
ج ر والُمغاظ ، بل ج ليوا أييديد  كلديا فيي أفيواهد  فكانيت أفيواهد  ظرفيا ومسيتقرا  هي عادة الهَّ
أليديد  التي عهوا عليدا بنواجذه  لما ه  في  ، وفي  أيهاً تلميح لَولَ   الكيافرين وَحييَرتد  ، فلي  

قد ( إلى)في هذه اآلية على م نى ( في)أيديد  كلدا   أناملد  ، إن حمل  ون هُّ يفطنوا إلى أند  يَ 
يكون في  تقليل من بالرة الصورة الفنية التي ترسمدا اآلية الكريمة لحال الكافرين وشدة رهبد  
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عليى بابديا ( فيي)وعناده  عن الحق لما جاءه  ودعاه  األنبياء إلي  ، ولقد صرَّ  ال كبريُّ ببقياء
يت يد  فيي لغية ( ردَّ )وتأسيسا على هذا يمكن القول إن الف ل . (1)الظرفية في هذه اآلية دالة على

ولكل موه  م نياه المناسيب ، و  يحيق لمتتبي  أن ييبخس الينا ( في)وب ( إلى)القرآن الكري  ب 
 .د لت  الفنية لتصحيح قاعدة نحوية ، أو لفرا اطرادها من دون استقصاء ا ست ما ت كلدا 

 

وهناليك م يان أخير أعيرا عنديا ( فيي)هيي أبيرز الم ياني التيي ذكرتديا المصيادر لي هذه 
إن الم نى المركزي لدذا الحرف هو الظرفية بما تدل عليي  مين اسيتقرار : خشية اإلطالة ، قائال 

يَل ب يا اليد  ت السيياقية زييادة  الشيء فيدا وكوندا مستودعا ل  ، ويمكين هيذا الحيرف أن ُيحمَّ
 .صلي ، وذلك تب ا لمقدرة منش  النا على ذلك ، ومقدار امتالك  لناصية اللغة على م ناه األ

 

إن الم نى الدامشي الذي يادي  الحرف ليس هو م نى آخر منفصل للحرف نفس  ، بل هو 
أو ( مين)عليى م نيى ( فيي)حميل أ، ف نيدما  قدر مهاف من الم نى إلى الم نى األصلي للحيرف

منحدا م نى جدييدا هيو م نيى أو ، (في)سلب م نى الظرفية من أ قصد أنأ   ي، فإن( م )م نى 
( . مين)الدامشي عنيدما تحميل م نيى ( في)المركزي   يساوي م نى ( من)نفس  ، فم نى ( من)

( فيي)وقيا  الحرف بم نيين مختلفيين هيو الفدي  اليذي يتبيادر إليى اليذهن عنيدما يقيول ال لمياء إنَّ 
و ريرهميا مين الحيروف ، وفيي كالمدي  هيذا جميود للم نيى  أ( مي )أو بم نى ( من)تكون بم نى 

عندما نحاول أن نه  حرفيا مكيان آخير بم نيى المسياواة الحقيقيية ، وهيذا فيميا أر  مأخيذ كبيير 
على نظرية التناوب يقود إلى تقيد الم نى وتجميده ، و  تسل  مني  نظريية التهيمين أيهياً ، أميا 

امشية فإننا نتخلا من هذا المأخذ بصورة أمينة تخيد  في فرهية الم نى المركزي والم اني الد
تي   النا وتطوره ، إذ الم نى المركزي يبقى ملحوظا ، هنا م  الم نى الدامشي بقدر تختليف قوَّ
بحسب حاجة منش  النا إلى إبرازه أو إخفائ   ، لكن  يبقى ملحوظا ، وعندها فال يتساو  هيذا 

( فيي)الدامشي الذي أدتي  ( ا ست الء)ف آخر، فم نى الم نى الدامشي م  الم نى المركزي لحر
فيي ذليك الينا ، ( عليى)في تليك اآليية المتقدمية   يج لديا مسياوية للم نيى نفسي  ليو اسيتبدل بديا

الدامشي الذي أدت  في البيت الش ري   يج ل م نى الينا هيو نفسي  إذا ميا ( من)وكذلك م نى 
 نيى المركيزي وهيو الظرفيية ملحيوظ مي  الم نيى ، إذ الم فيي ذليك الينا( فيي)بي ( مين)استبدلنا 

بييالحرفين اآلخييرين فييي هييذين ( فييي)الدامشيي فييي كييال النصيييين ، ولييو افترهيينا جييد  أننييا نبييدل 
 .النصيين فإنا   نحصل على الم نى المفدو  من النصين اآلن 

 
 وهكذا تمكننا فرهية الم نى المركزي والم اني الدامشية من أن نجيب عين سياال كبيير 

أر  أن  كان يقف عقبة أما  نظرية التناوب ذلك هو ميا الفائيدة مين تنياوب الحيروف  وميا اليذي 
يييدف  منشيي  اليينا إلييي    وليي  أسييتط  رصييد جييواب واهييح ومقنيي  لدييذا السيياال عنييد القييائلين 
بالتناوب ، ول  يتمكن القائلون بالتهمين أيها من أن يجيبوا عن هذا الساال بدقة ، لكن فرهية 

المركزي تستطي  أن ته  جوابا دقيقا  ست مال المتكل  لكل حيرف ، وإن كيان يرييد بي   الم نى
وإن كيان يسيتطي  أن يبت يد ، م نى خاصا فدو   يبت د ب  عن م ناه المركيزي و  يغيادره البتية 

إن الم نيى الدامشيي   يسياوي أيَّ م نيى  : أي.  ميا لكني  يبقيى يلحظي  بقيدر م يين عن  إليى حيدٍّ 
فلي  خصوصيية . ألي حرف آخر ، بل   يسياوي أي م نيى هامشيي للحيروف األخير  مركزي 

 .منحدا السياق إياه 
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   (قد: )ثامنا 
 

اخييتا هييذا الحييرف بالف ييل المتصييرف الخبييري المثبييت المجييرد ميين الناصييب والجيياز  
حوييون وحرف التنفيس ، وهو م   كالجزء فال ينفصل عن  بشيء ، أما م ناه فجملة ما تناقل  الن

َوقُّ  والتقريب والتقلييل والتكثيير والتحقييق) : خمسة م ان هي ، لكيند  اختلفيوا فيي تشيخيا ( التَّ
َوقُّ  ومند  من قيال ،  (2)، ومند  من قال التحقيق (1)الم نى الرئيس لدذا الحرف فمند  من قال التَّ

ال  الميالقي  أدقَّ مين ، ومن خالل متاب تي المتأنية لما قييل فيي هيذا الحيرف وجيدت كي (3)التقريب
إ َّ أنديا أبيدا   إخبيارٍ  حيرفُ ( قيد  ):)) ريره في تشخيا الم نيى المركيزي لديذا الحيرف إذ يقيول 

قاـدْ  }:، ومن  قول  ت يالى ...، تحقيقٍ  م  الماهي حرفَ تلزُ  الف َل ماهيا أو مهارعا ، فتكون 

ــا       ــي خلاوْجه َ ــََ فِ ــي تُجَادِلُ ــوْتا ٱلَّتِ ــبُ قا ــمِ َ ٱللَّ ــي رَ  }، و (1:لمجادليية ميين اآليييةا){ َ ــ ْ فِ ــا َ لا ُ ــدْ كا ــوَوٌ   لَّقا ــبِ أُ ْ ــوته ٱللَّ ُ 

ــنَةس ، ...وهييو الكثييير فيدييا ، تييارةً  َتَوقُّيي ٍ  ميي  المهييارع حييرفَ ، وتكييون  (21: األحييزاب ميين اآلييية ){حَسَ

 :[(4)القيس امراوهو ]وهو قليلل ، كقول الشاعر  للتحقيق م  وتكون 
 (الطويل)  

ــــــد ــــــد أا تـا ــــــوَقـا  ُ  يف ُوُكناتِ ـــــــا       إ وَالطَـّ
 

ـــــــله     ـــــــدِ هَي ـا  بهمُنجَــــــــرهدٍ قايــــــــدِ األاوابـه
 

 :(5) وهو أيهاً قليلل ، كقول الشاعر تكون تقليالوقد 
 (بس يطال)  

ـــــد أاتــــــرُكُ القِــــــر َ مُصــــــفار ا  أانامِلُــــــبُ             قـا
 

ــادِ    ــع بهفِرصـــــــ ــــــ ــبُ مُجَـّ ــأا َّ أاثوابَـــــــ ــــــ  كـا
 

، وب بارة أخر   (2) .((ا ، فدو الخاا بدا الذي تبقى ب  واإلخبار في جمي  ذلك   يخالفد
فدذا الحرف وه  لبإخبار ، ومن ث  فدنالك م ان هامشيية يهيفيدا عليي   .هو م ناها المركزي 

السياق ، فإن ورد م  الماهي أفاد التحقيق ، وإن ورد مي  المهيارع فكثييرا ميا يكيون للتوقي  ، 
 .قد يشير إلي  هذا الحرف هو التقليل  وقد يكون للتحقيق ، وهنالك م نى آخر

 

، وكيال  الميالقي  اليذي ( قيد)، قد يكون من أشدر الم اني التيي نسيبت لي  معنى التحقيقإن 
حرف إخبار يأتي م  الماهي والمهارع ، ول  م نى هامشي فتكون ( قد)نقلت  عن  آنفا يبيِّن أن 

ووافقي   تيارة أخير  ، التحقييقتيارًة  و  ٍ الَتَوقُّيوتفييد مي  المهيارع  ،  تحقييقٍ  م  الماهي حرفَ 
، وإذا كان ابن هشيا  يخيالف فيي صيحة إثبيات التوقي   (7)على هذا أرلب النحاة فيما اطل ت علي 

هيذا  :))، فإن م نى التحقييق لي  ينفي  أحيد مين ال لمياء عين هيذا الحيرف قيال األسيترآبادي ( قد)ل 
، ثي  إني  ينهياف فيي  م نيى التحقييقمين  الحرف إذا دخل على الماهي أو المهارع فال بد في 

ففيي  إذن ، ، ...التقريب من الحال مي  التوقي  ، : ب ا المواه  إلى هذا الم نى ، في الماهي 
التقريييب فقييط ، : التحقيييق ، والتوقيي  والتقريييب ، وقييد يكييون ميي  التحقيييق : م ييان مجتم يية  ةثالثيي

تنفييس ، فينهياف إليى التحقييق على المهارع المجرد من ناصب وجاز  وحيرف وتدخل أيهاً 
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، بالحقيقة يصيدر مني  الصيدق ، وإن  ، أي   (الكذوب قد يصدق إنَّ ): التقليل ، نحو : في األرلب 

ــرَى }:قيييق مجييردا ميين م نييى التقليييل ، نحييوكييان قليييال ، وقييد تسييت مل للتح ــدْ نا ــي   قا ــََ فِ ــبَ وَجْ ه تاقال 

، كال  الرهي كأن  (1) .((  مدُّ ها للتكثير في موه  التَ وتست مل أي،  (144:البقرة من اآلية ){ٱلسَّمَآءِ

، لكني   أميل إلى ذليك كثييرا ، فقيد يتخليى هيذا الم نيى (قد)يج ل من التحقيق الم نى الرئيس ل 
في ب ا مواه دا التي تدخل فيدا على  الماهي أو المهيارع ، وم نيى تخليديا عين ( قد)عن 

 .مركزيا للكلمة الم نى في ب ا المواه  أن  ليس م نى 
 

م  الماهي تكون حرف تحقيق وم  المهارع تأتي كذلك ( قد)ذكرت ب ا المصادر أن 
وتأتي لغير ذلك ، لكن ل  أر مصدرا يشر إلى مقدار اسيت مال هيذا الحيرف داخيال عليى الماهيي 
ل ومقدار است مال  داخال على المهارع ، وب د اإلحصاءات تبيَّن أن الحرف رالبا ما كان يست م
( قيد)م  الف ل الماهي ودخول  على المهارع كان قليال جدا أو نادرا ، فقيد بلغيت نسيبة دخيول 

، ولقييد  (2)ميين مجمييوع اسييت ما تد %( 92)علييى الماهييي فييي اسييت ما ت أصييحاب الم لقييات 
مين مجميوع ا سيت مال ال يا  %( 98)لتصيل إليى ( قيد)ازدادت النسبة في ا ست مال القرآنيي لي 

كانيت ( قيد)أرب مئة وستة اسيت ما ت قرآنيية لي ( 412)ي القرآن الكري  فمن أصل لدذا الحرف ف
في ثمانية مندا فقط داخلة على المهارع والبقية كلدا كانيت تيدخل عليى الف يل الماهيي ، وأر  
ز م نى التحقيق في  ، وج لي  مالزميا لم نيى  أن هذه الكثرة في است مال الحرف م  الماهي ركَّ

  م ناه المركيزي ، ومميا يسياعد عليى تركييز هيذا الم نيى أن هيذا الحيرف تقد أنَّ أعاإلخبار الذي 
مين %( 45)، وكانيت نسيبة دخولديا عليي  ( لقيد)ليصيبح (    القسي )كان كثييرا ميا تيدخل عليي  

والقسي  . مجموع است ما ت  القرآنية ، أي قرابة نصف است ما ت  كانت تصحب  فيدا هيذه اليال  
هذا كان لي  أثير كبيير فيي ترسيي   أعتقد أنَّ ون الجملة أي تحقيق وقوعدا ، ويراد ب  توكيد مهم

م نى التوكيد في هذا الحرف نتيجة لكثرة است مال الحرف في سيياق القسي  ، وبقيي هيذا الم نيى 
حيرف م نياه ( قيد: )من هنا أستطي  أن أقيول . في كثير من است ما تدا ( قد)الدامشي يدور م  
ورالبا ما يكون المخبير عني  محققيا أو فيي حكي  المحقيق ؛ ليذا كيان التحقييق المركزي اإلخبار ، 

أشدر م اني  الدامشية ، وقد تنه  إلى هذا الحرف م يان هامشيية أخير  مثيل أن يكيون المخبير 
 .  عن  متوق ا أو يكون قليل الوقوع أو كثير الوقوع 

 

 :(3)ففي قول عمرو بن كلثو ، امشي والمركزي في الجملة الواحدةوقد يتزاح  الم نيان الد
 :(3)كلثو 

 (واف رال)  

ــدٌّ           ــع مَعَــــ ــد  َلِمَــــ ـــ ــدَ قـا ــا اثاجــــ  وَرهثنــــ
 

ــــــــــبُ حَتّـــــــــــن يَبينـــــــــــا   نُطـــــــــــا ِنُ دونـا
 

عليى  -المركزي والدامشي  –قد يص ب على الباحث تحديد مقدار سيادة أيٍّ من الم نيين 
ييق ، وقيد يكيون التحقييق اآلخر ، فالم نى الذي يصل إليى المتلقيي هيو خلييط مين اإلخبيار والتحق

 :(4)ومن أمثلت  أيهاً قول زهير  .أبرز 
 (البسيط) 
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عمرو بين كلثيو  )ب نوان  مة َّ جام يَّة محكيو  ، وقد قا  ماخرا أحد الباحثين بإعادة تحقيق ونشر ش ر عمرو في مجلة الباحثين ال
وسيأعتمد عليى هيذا البحيث فيي تخيريج أشي ار الشياعر، علميا أنَّ عيدد أبياتي  موافيق لميا موجيود فيي ( حيات  وميا تبقيى مين شي ره 

 .125: ، شر  الم لقات السب  137: مرو بن كلثو  حيات  وما تبقى من ش ره الموسوعة الش رية اإللكترونية ، ينظر ع
 .281: شر  ديوان زهير   - 4



 - 114 - 

ـــــعْ  ـــــد بَلاغـا ــومه وَاألانفــــــاسُ قـا ـــ         أاقــــــوتُ لِلقـا
 

ــلَّدو َ ال  ــنْ   َــ ــ  يَــ ـ ــ َ أا  لـا ـ ــدَدُا  ـا  قُ ه العَــ
 

قُّع و  ه ال معنى التَّ رمياني الذي أشار إلي  المالقيُّ إشارة سري ة رك َّز علي  اآلخرون ، إذ عيدَّ
حيروف )هو الم نى الرئيس لدذا الحرف ، وقد ج ل الرهي قسيما قائميا مين أصيناف الحيروف 

َوقُّ  ، وكذا ج يل الميراديُّ وابين هشيا  هيذا الم نيى  (1)(قد)وفي هذا الصنف حرف واحد هو ( التَّ
أقيل  سليي، وكأند  يشيرون إلى أن  الم نى الرئيس لديا أو  (2)(قد)في مقدمة الم اني التي تاديدا 

 .من إن  الم نى صاحب المرتبة األولى 
 

َوقُّ  م  المهارع واهيحة  وهيذا ( قيد يقيد  الغائيب الييو  :)نحيو قيولد  فيي الد لة على التَّ
َوقُّيي  ميي  الماهييي فأثبتيي   َوقُّيي  ، وأمييا التَّ ي نييي أن القييدو  منتظييرل متوقيي ل ، وأخبيير القائييل بدييذا التَّ

قيد قاميت :)لقو  ينتظرون الخبر ، ومني  قيول المياذن ( د َفَ لق)الكثيرون ونسب للخليل أن  يقال 
َوقُّيي  ميي  الماهييي . (3)؛ ألن الجماعيية منتظييرون لييذلك ( الصييالة َوقُّيي  وأنكيير ب هييد  التَّ ؛ ألن التَّ

   :، والماهييي قييد وقيي  ، ورد علييي  بأنيي  كييان ُمتوقَّ ييا منتظييرا ، نحييو قوليي  ت ييالى انتظييار الوقييوع

؛ ألنديا كانيت تتوقي  إجابية هللا ت يالى  (1:المجادلية مين اآليية){قاوْتا ٱلَّتِـي تُجَادِلُـََ فِـي خلاوْجه َـا     قادْ  َمِ َ ٱللَّبُ}

َوقُّي م نياه  :))هذه اآليية في ( قد)قال الزمخشريُّ عن .  دعاءها  ليةُ اد  جَ والمُ  ؛ ألن رسيول هللا التَّ
ج عنديا فيي لَ نيزَ تدا وشكواها ويُ لَ ادَ جَ كانا يتوق ان أن يسم  هللا مُ  ، وإذا دققنيا  (4) ((. ذليك ميا يفير 

َوقُّ  نجده م نى ثانويا مستفادا من السياق ، فإرادة اإلخبار   تيزال قائمية فيي  النظر في حقيقة التَّ
، يريد إخبار المتلقين بأن وقتدا قد حيان ، ( قد قامت الصالة:)، ف ندما يقول الماذن  هذا الحرف

ق  ويترقب حلول الوقت ، َفَجاَءهُ الخبُر بأن  قد حلَّ الوقت ، وقس  أما المتلقون فقس  مند  كان يتو
آخر ربَّما كان مشغو  ريَر ملتفٍت إلى قرب  حلول  وقت الصالة ، فيأتيي  اإلخبيار بيأن الوقيت قيد 
َوقُّي   حان ، وعليك المبادرة ألداء الصالة ، فالم نى الذي يريده منش  النا ليس إبراز م نى التَّ

 . اإلخبار بحلول الوقت بل يريد 
 

َبياَر الميرأة النبيي عين  وكذلك اآليية الشيريفة ترييد أإلخبيار بيأن هللا ت يالى م كي  يسيم  إ خ 
َوقُّي  م نيى هامشييٍّ أن ابيين هشيا  يير  أنديا   تفيييد  حالديا ، ومميا ياييد ميا أراه ميين إن م نيى التَّ

َوقُّ  أصال إذ يقول َوقُّي  أصيالو أنديا قول ثاليث ، وهي ييظدر لوالذي :))  التَّ ، أميا فيي    تفييد التَّ
ُ  الغائبُ )المهارع فألن قولك  َوقُّي  فيدُ يُ ( َيقد  ً  ، إذ الظياهر مين حيال المُ  (قيد)بيدون  التَّ ر عين ب ي  

َوقُّ  إثباتُ  ن  لو صحَّ   ، وأما في الماهي فأللَ    متوق ل أنَّ  مستقبلٍ  لدا بم نى أندا تدخل على ما  التَّ
ندا   تدخل إ  جوابا لمين أل؛ لالستفدا  (  )بالفتح إن (  لَ   رجُ ) أن يقال في  هو متوق  لصحَّ 

مسييتفد  عنيي  ميين جديية شييخا آخيير ، كمييا أن (  )، ونحييوه فالييذي ب ييد  (هييل ميين رجييل): قييال 
إنديا تيدخل عليى : ، فإني  قيال  نةل َسيالماهي ب د قيد متوقي  كيذلك ، وعبيارة ابين ماليك فيي ذليك حَ 

َوقُّ   يقل إندا تفيد ، ول متوق ٍ  ماٍا  ، ول  يت را للتوق  فيي الداخلية عليى المهيارع البتية ،  التَّ
ذي نقلي  عني   اعتراا ابين هشيا  فيي  َوَجاَهيةل ، وأر  كيال  ابين ماليك الي. (5)((.وهذا هو الحق 

َبُر ع(  )على ( قد)دقيقا ، فقياس ابن هشا   ني  يدلل على أن م ناها اإلخبار ، ث  إن هذا الذي ُيخ 
قد يكون ُمَتوقَّ ا وقد   يكون ُمتوقَّ ا ، فاألمر عائد إليى مالبسيات الكيال  ودواف ي  أو فلنقيل عائيد 
َوقُّ  بنفسدا ؛ إذ هيي خيارج السيياق    إلى السياق ، وهذا ما أراه أكثر دقة من القول بأندا تفيد التَّ

َوقُّ  البتة   .تفيد التَّ
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ترد للد لة علي  إ َّ م  الماهيي ، ف نيد دخولديا عليي   الذي ذكر لدا فال معنى التقريبأما 

     : مييا جيياء الماهييي حييا  نحييو قوليي  ت ييالى ، ولدييذا فدييي تلييز  كثيييرا م يي  إذا تقربيي  ميين الحييال
، وقد ج يل  (119:األن ا  من اآليية ){وَمَا لا ُ ْ أاالَّ تاأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱ ْ ُ ٱللَّبِ  َلايْبِ وَقادْ فاصَّلا لا ُ ْ مَّا حَرَّمَ  َلايْ ُ ْ }

حييرف )وميين أصييناف الحييروف  :))الزمخشييريُّ التقريييب الم نييى الييرئيس لدييذا الحييرف ، قييائال 
قييد قامييت :)ومنيي  قيول الميياذن، قيرب الماهييي ميين الحييال إذا قليت قييد ف ييل ي (قييد)وهييو( التقرييب
رييب وألزمي  تأديية م نيى حيرف تق ، ج لي  الزمخشيريُّ (1)((في  مين م نيى التوقي  دَّ بُ  و( الصالة

ي ني قيد حيان وقتديا فيي هيذا الزميان ، ونقيل عين آخيرين ( قد قامت الصالة)التوق  أيهاً فقولد  
أثرت في  م نيين تقريب  من زمن الحال وج ل  ))مثل هذا القول أي اندا إذا دخلت على الماهي 

إذن فديو ميرتبط بالسيياق  إن م نى التقريب يت لق بدخولدا على الماهي ، . (2)((. خبرا منتظرا
وهي خارج ذلك السياق   تدل على هذا الم نى فيإذا وردت مي  المهيارع   ( قد)الذي ترد في  

 تدل على التقريب 
 

   وأكثييير مييين قيييال بديييذا الم نيييى وصيييف  بأنييي  قلييييل  (3)التقليااال( قيييد)وقييييل إن مييين م ييياني 
ييلُ َقيد َيُجي)و( قيد َيصيُدُق الَكيُذوبُ :) ، نحو قولد  ا ست مال وهيذا ييدل عليى تقلييل وقيوع ( وُد الَبخ 

إه َّ للَّبِ مَا فِي ٱلسَّـمَاوَاتِ وَٱألارْضه   أاالۤ}: ، وقد يفيد تقليل مت لق الف ل نحو قول  ت الى الف ل من الفاعل

لى ، وعقَّيب ، م ناه الذي ه  علي  أقيلُّ ميا ي لمي  تبيارك وت يا (24:النور من اآلية ){قادْ يَعْلا ُ مَآ أانتُ ْ  َلايْبِ

تيدل ( قيد:) لم نى التقلييل ، فقيال( قد)ونازع ب هد  في إفادة :))المراديُّ على هذا الم نى بقول  
البخييُل َيُجيوُد ، : ، بل ليو قييل ( قد)على توق  الف ل ممن اسند إلي  ، وتقليل الم نى ل  يستفد من 
يحمل على صدور ذلك قلييال كيان فد  من  التقليل ؛ ألن الحك  على من شأن  البخل بالجود إن ل  

هيذا ا عتيراا اليذي نقلي  الميرادي  دقييقل ووجيي ل ،  ، (4) .((الكال  كاذبا ؛ ألن آخره ييدف  أولي  
وهو ما أذهب إلي  في فرهية الم نى المركيزي والم ياني السيياقية فطبي ية الكيال  وسيياق  ال يا  

يَل ب يا م نيى التقلييل وأداه لكني  أداه فربميا حُ ( قيد)هو اليذي أفادنيا م نيى التقلييل أميا الحيرف  مِّ
 . همن م ناه ال ا  الذي هو اإلخبار وفي ظل  

 

ويايد هذا أيهاً أن المفسرين قد فدموا من سياق هذه اآلية من سورة النور م نيى التوكييد 
لياكد علم  بما ه  علي  من المخالفة عين اليدين والنفياق ومرجي  { قد}أدخل  :))قال الزمخشريُّ 

فقد فد  هذا المفسر اللغوي م نى م ينا من الحرف لكن هيذا  (5) ((. د ال ل  إلى توكيد الوعيدتوكي
 .هذا الفد  ل  يكن مبنيا على الحرف فقط بل أعان  علي  بقية عناصر السياق ال ا  لدذا النا 

 

واسييتفاد شيي راء الم لقييات ميين قييدرة هييذا الحييرف علييى تأدييية م نييى التقليييل الدامشييي فييي 
 : (2)ومن أمثلت  أيهاً قول زهيردواويند ، 

 (ر  منسال)  

ــاتُ بَعــــدَ حــــ ٍ  َلــــن الــــ   ـــلُ اثــ ـــد يُقبـه         ـقـا
 

ــ (مـ) ــرُ ــــــــــ ــبِ دُبُـــــــــ ــا  لِ ُل ِـــــــــ  مَرءِ وَحينـــــــــ
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فزهير يخبير  ئمتي  أني  َخَبيَر الحيياة وفدي  منديا أن الميال ييأتي الميرء ب يد حيين ، فدناليك 
وم نيى . عاد ما أهلك  من أموال ، فال تبتئسي لذالك رازق لل باد ، فأقل ِّي من لومك لي ، وربما 

التقليل هنا يفد  من قرائن خارجة عن النا المباشر ، فخبرة اإلنسان في الحياة هي التي ج لت  
 .يفد  م نى التقليل هنا 

 
وتست مل :))وكأن  م نى رئيس لدا قال األسترآبادي( قد)فنسب  ب هد  ل  معنى التكثيرأما 

 {قادْ يَعْلا ُ ٱللَّبُ ٱلْمُعَـوِّقِ َ مِـن ُ ْ   }:قال ت الى( ربما) كما ذكرنا في ،   ر في موه  التمدُّ للتكثيأيهاً 

البقيرة مين ){تاقال بَ وَجْ هََ فِي ٱلسَّمَآءِ قادْ نارَى }: ، وحملوا علي  قول  ت الى  (1) . (((18: األحزاب من اآلية )

، (2) ((. كثرة الراية:  ، وم ناه ربما نر { قد نر } :))ا، قال الزمخشريُّ في تفسيره (144:اآليية 
 :(3)واستشددوا علي  ببيت امرئ القيس

 (بس يطال)  

ــارَوَ الشَّــــعواءَ تاحمِلُــــ      ـ ــدْ أشــــ َدُ الغـا ـ  قـا
 

ـــ    ــةُ اللّحَــ ــ ــرْدَاءُ مَعرُوقـا ــرحُوبُيَجَـــ   ِ  ُـــ
 

 :(4)وحمل على م نى التكثير أيهاً قول زهير
 (طويلال)  

ــةٍ  ـــ ــي ثِقـا ــبُ          أاعــــ ـــ ــرُ مالـا ــفُ ارامــــ  ال تُتلِــــ
 

ـــــــد يُ لِــــــــَُ اثــــــــاتا نائِلُــــــــب  ـــــــبُ قـا  وَلا ِنَـّ
 

ورا  ب هيد  :))عليى التكثيير بأني  م نيى ررييب ، ثي  قيال ( قد)لقد وصف المالقيُّ د لة  
يا يف يل)فجيواب لقولي  ( قيد)وأميا : استنباط هذا الم نى مين كيال  سييبوي  ، فإني  قيال  ثي  قيال ( لمَّ

: يدل على أن  للتكثير، وعكس ذليك ب هيد  فقيال( ربما)فتشبيد  ب ... ، (ربما...)لة وتكون بمنز
أبيو ( قيد)ورفيا أن ينسيب هيذا الم نيى إليى  ،(5) ((. للتقلييل( ربميا)بل تيدل عليى التقلييل ؛ ألن 

ولييس ، إذا دخليت عليى المهيارع أفيادت التكثيير قيول ب يا النحياة  (قيد)وكون  :))حيان قائال 
إنديا لتقلييل  (ربَّ )والصيحيح فيي ،  سيياقة الكيال  فيي الميد نميا التكثيير مفديو  مين ، وإ بصحيحٍ 

إنمييا هييو ميين سييياق  (قييد)و   ،( ربَّ )فليييس ذلييك ميين  فييإن فديي  تكثيييرل ، الشيييء أو تقليييل نظيييره 
،   أحتياج إليى أن أزييد شييئا عليى كيال  أبيي حييان  (2) ((. ذليك فيي علي  النحيو نَ يِّ الكال ، وقد ُبي

لديا السيياق ( قيد)راج  إلى السيياق ولييس للحيرف ، و( ربَّ )و( قد)التكثير في فم نى  عنيدما ُيحمِّ
قدرا مهافا من الم نى إلى م ناها الرئيس وهو الد لة على التكثير فدي تبقى تيدل عليى م ناهيا 
المركزي الذي هو اإلخبار ، فدي في تلك النصوا تخبر عن تكثير وقوع الشيء من الفاعيل ، 

 .لة التكثير ل  تستفد من الحرف وحده لكن د 
 
 :(7)واست مال هذا الم نى ليس قليال عند الش راء ، وخير شاهد على هذا قول عنترة 

 (الكامل)  

ـــــبهسَ ا اديــــــدَ فاإهنَّمــــــا            ـــــد طالامــــــا لـا  قـا
 

ــله    ــ  يُغسَــــ ـــ ــدِهِ لـا ــدِ بهجهلــــ ــدَأُ ا اديــــ  صَــــ
 

فديي التيي دلَّيت عليى كثيرة مزاولية الفاعيل   (طالما)م نى التكثير الدامشي قد يفد  هنا من 
للبس الحديد ، ومن قرائن خارجية أيهاً هي سيرة عنترة ال امة وكثرة ممارست  للحرب تفرا 
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علي  لبس الدروع كثيرا ، وهكذا يبقى السياق ماثرا كبيرا فيي إعطياء ب يا الحيروف صيبغات 
 . من الم اني الدامشية زيادة على م انيدا المركزية 

 ( ك ي  ): عا تاس
 

 :تكون ( كي)نقلت المصادر أن 
   َّي ة والغيرا حرفا جارا بمنزلة    الت ليل في الم نى وال مل ، فدي تدل  عليى ال ل: أو  ،

 :(1)وهذه هي الداخلة على
 ( .لم  ) بم نى ( ك َيَم   : )ا ستفدامية ، كما في قولد  ( ما) .1
 : (2)المصدرية كما في قول الشاعر( ما) .2

 (طويلال)  

ــا          ــرَّ فاإهنامـــــ ــ ْ فا ُـــــ ــــ ــ ْ تانفـا ــــ  إهذا أانـــــــعَ لـا
 

ــ ُ      ـــ ــرو ويَنفـا ــا يَ ُــــ ــن كايمــــ ـــ ــن الفاتـا ـــ  يُرَجَـّ
 

 .في هذا البيت كافة ( ما)وقيل 
رت النصيب جئتك كي تكرمنيي ،  : نحو قولد  ،المصدرية المهمرة ( أن)وعلى  .3 إذا قيدَّ

 ( .أن  )ب 
 

  وذليك إذا  (3)المصدرية في الم نى وال مل( أن)حرفا مصدريا بمنزلة ( كي)وتكون : ثانيا ،

 ِلْ ٍ  لِ ايْ ال يَعْلا َ بَعْدَوَمِنْ ُ ْ مَنْ يُرَدو إهلان أارْذاته الْعُمُره }:، كما في قول  ت الى ( الال )إذا دخلت عليدا 

، فديي هنيا ليسيت حيرف ت لييل ، وإ َّ لميا صيحَّ دخيول    الت لييل  (71من اآليية: النحل){شَيْئا 

 .دا ، إندا هنا مصدرية ناصبة علي
 

واليذي . المصيدرية ( أن)حرفل إما بمنزلة    الت ليل ، أو بمنزلية عند ال لماء ( كي)إذن 
طبقوا  يبدو أن علماء النحو قد فرهوا على هذا الحرف قسمة شكلية جائرة من حيث الم نى ، إذ

ميند  إ َّ أن اعتميدوا عليى تليك  بحق  قواعد النحو المنطقية من حيث وال لة والم لول ، فميا كيان
حكي  لكيان لدي  موها في هذا الحرف ، ولو نظيروا إليى حقيقية اسيت مال  ، وحكَّ  ةتطرفماألقيسة ال
 .آخر علي  

 

 

عنيد  (4)؛ فقد ورد ست مرات من أصل عشر( الال )أكثر ما است مل هذا الحرف مقترنا ب 
 : (5)عند ش راء الم لقات مقترنا بالال  ، كقول زهير

 (الطويل)  

ــــي يُـــــدرهكوهُُ         ــــوٌم لِ ـا   َـــــعن َبعـــــَدهُ  قـا
 

ــألوا      ــ  يَـــ ــ ــوا وَلـا ــ  يُليمـــ ــ ــوا وَلـا ــ  يَفعَلـــ ــ  فالـا
 

 : (2)ومن است مالدا مقترنة بالال  قول لبيد  .البيت واهح م نى الت ليل في  و
 (الطويل)  
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ــــي مـــــا يَ ـــــوَ  السَـــــندَرهإو ناديـــــدَتي         لِ ـا
 

ــا   ُم   ــلا أاقوامـــــ ــا وَأاجعَـــــ ــا   َما ِمـــــ  ومـــــ
 

 : (1)في أرب ة أبيات فقط َعارية من الال  مندا ، مندا قول لبيد ( كي)جاءت في حين 
 (الطويل)  

ــنعِ ٍ          ــنَ مَــ ـــي يَقطاعــــوا بَطــ  وَمُصــــعَدُهُ  كـا
 

ــــ  ذار ـــــا  عَـــــزاخلس وَ اقِـــــلُ    فا ــــاقاع به ـه
 

عنيد الشي راء ، بيل وفي القرآن الكري  بقي است مال هذا الحيرف متسيقا مي  ميا كيان عليية 
من أصل عشر ، وكل الميوارد السيت التيي دخليت  (2)ست مراتم  الال  مطابقا ل  ؛ إذ است مل 

فالامَّـا قا اـن خلايْـدٌ مِنْ َـا وَطاـرا       }:قيال ت يالى (  )في القرآن كانت تيأتي ب يدها ( كي)فيدا على ( الال )

   ، (37مين اآليية: األحيزاب){فِـي أاخلْوَاطه أادْ ِيَـائِ ه ْ إهذاا قا اـوْا مِـنْ ُنَّ وَطاـرا      حَـرَطٌ  لِ ايْ ال يَ ُـو َ  َلاـن الْمُـؤْمِنِ َ   خلاوَّجْنَاكا َا 

، وهيذه  (153مين اآليية: آل عميران){وَال مَا أاصَـابَ ُ ْ  لِ ايْ  تاحْزَنُوا  َلان مَا فااتا ُ ْفاأاثاابَ ُ ْ  ام ا  بهغا ٍّ }:  وقال

، ولميا كيان اقتيران ( اليال )الت لييل ، فالت لييل إذن  مسيتفادل مين  النحاة هي    هكما يقرر( الال )
،  من است مالدا في القرآن والش ر ، صار م نى الت ليل مالزما لدا% ( 21)في ( كي)ب ( الال )

قيال أبيو  .( أن)، وإ َّ فديي مصيدرية مثيل  أي إن الت ليل ترشح لدا من الال  المالزمة لديا دوميا
   ، أو بإهييمار  ل بنفسيي با للف يي ب ييَد الييال    يخلييو ميين أن يكييون ناصيي( كييي)فيي ))  فارسييي  علييي ال
؛ ألنَّ الحرف إنَّما ُيهمُر ب دها إذا كانت داخلة على فال يجوز أن يكون بإهمار حرٍف حرٍف ، 

 :جئت لكي تف يل وفيي قولي  ت يالى : في قولك ( كي)، فإذا ل  يجز أن يكون ...،ا س  كال  الجرِّ 
َثُبيَت أنَّديا هيي الناصيبة ( أن)التي ينتصب الف ل ب يدها بإهيمار  ،(23من اآلية: الحديد){تاأْ َوْالِ ايْ  }

، قاعدة عد  جواز دخول حرف جر على حيرف آخير كانيت سيتخرق هنيا إذا  (3)((.للف ل بنفسدا
 ، وأقروا بأندا ما قيل بأن النصب بحرف مقدر ؛ لذا رفا هذا القول أبو علي وريره من النحاة

  .ناصبة  مصدريَّةهنا 
 
 : وحدها من رير اليال  بيرز الخيالف بيين ال لمياء ، فميند  مين قيال( كي)وعندما جاءت  

ة بيدل اليال  ، : إندا المصدرية نفسدا ، وإن الف ل ب دها منصوب بديا ، وميند  مين قيال إنديا جيار 
 د  لديذا القيول رسيوُل الذي دف أعتقد أنَّ ، و(4)مهمرة ب دها ، وهي تفيد الت ليل( أن)والنصب ب 

 :ويايد صحة كوندا مصدرية . م نى الت ليل فيدا ؛ لقربدا المستمر من الال  واقتراندا الدائ  بدا 
  .(5)((. محلدا ، وألندا لو كانت حرف ت ليل ل  يدخل عليدا حرف ت ليل( أن)حلول  ))

 : (2) إن م نى المصدرية واهح في بيت امرئ القيس
 (الطويل)  

ــعُف ــبن          قُلــــــ ــل تُنسَــــــ ــا أاإو القابائِــــــ  لا ــــــ
 

ــعره      ــاسه يف الشِـّ ــ َ النَـّ ــي بَـ ــل لاعَلـب ــي أُ َـ  كـا
 

                                                 
 .  225:  شر  ديوان لبيد  - 1

مين : الحيج){لِ اـيْ  يَعْلاـ َ مَـنْ بَعْـدِ  ِلْـ ٍ شَـيْئا       }:و ( 51من اآلية: األحزاب){لِ ايْ  يَ ُو َ  َلايََْ حَرَطٌ} :البقية بثالثة مندن و هنا استشددنا  - 2

 . ( 23من اآلية: الحديد){لِ ايْ  تاأْ َوْا  َلان مَا فااتا ُ ْ وَال تافْرَحُوا بهمَا آتااكُ ْ}و ،( 5اآلية

 .  192 -195: البغداديات  - 3
 . 242: ، مغني اللبيب  212-215: رصف المباني : ظ  - 4
 .  242: مغني اللبيب   - 5
 .  427: ديوان امرئ القيس   - 2
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كاـيْ ال يَ ُـو َ   } : (1)وكذلك صرَّ  ب ا ال لماء بأندا في جياءت مصيدرية فيي قولي  ت يالى 

(7مين اآليية: الحشير){دُولاة  بَيْنَ الْأا ْنِيَـاءِ مِـنْ ُ ْ  
. ترنية بيالال  مصيدرية ، فديي هنيا وإن كانيت ريير مق (2) 

حيرف مين حيروف :  (كيي) :))وكذلك صرَّ  اللغويون بأندا حرف مصدري ، قيال ابين منظيور
ي  ت كيي جئيي: ك  ، كقوليييء ة لوقييوع الشيي َّيي ، وم نيياه ال ل (أن)الم يياني ينصييب األف ييال بمنزليية 

 (3) ((.تنصب الف ل الغابر :  تكرمني ، وقال في التدذيب
 

ا است مالدا وفيي الشي ر لي  تسيت مل فيي . فلي  تيرد فيي القيرآن َقيطُّ ( كيم )صيغة ب جارة أمَّ
 : (4)قال عنترة : دواوين أصحاب الم لقات سو  عند عنترة ، فقد است ملدا ثالث مرات 

 (الطويل)  

ــا           ــا به ــ ــادُ وَمــ ــا تُعــ ــقاما  كايمــ  شَــــ اع  َــ
 

ــدِ     ــق ٌ لِعائِــــ ــنَ ِ  ُــــ ــرتاوِ العَيــــ ـــ ــوى فـا   ِــــ
 

المصيدرية ، ( ميا)قيد دخليت عليى  (كيي) تكيون( كيميا)ل النحاة أندا فيي نقلت فيما تقد  قو
الت ليل في الم نى وال ميل ، وأنيا هنيا أظين أن م نيى الت لييل أصيبح مالصيقا (   )وإندا بمنزلة 

باقيية عليى حالديا األصيلي ، ( كيي)و، ( اليال )من خالل ا ست مال ال ا  واقتراندا فيي  بي ( كي)ل 
، ليكون تقدير الكال   (5)هنا كافة لدا عن ال مل( ما)يدا م نى الت ليل ، وأقصد مصدرية ناصبة ف
والذي يايد هذا إن عنترة است ملدا في البيت . شكت سقما ألجل أن ُتَ اَد : الكال  في بيت عنترة 

 :(2)الثالث وقد أدخل عليدا الال  قائال
 (الكام  ل)  

  َـــــــلي لِ ايمـــــــا تُ بَـــــــرإ بهفاعـــــــائِلي          وَ
 

 الـــــــوَ ن وَمَواقِـــــــفِ األاهـــــــواته   ِنـــــــدَ  
 

في مثل هذا الموه  حرف جرٍّ لميا جياز لي  أن ييدخل عليديا حيرف جير ( كي)ولو كانت 
نتيجية أهيف إليدا مين السيياق آخر ، فدي باقية على م نى المصدرية الناصبة ، وم نى الت ليل 

 . قتراندا بالال  كثيرا  
 

، وه  عليى حيق (7)ناصبة دائما ( كي)إن : لوا وقد تنب  الكوفيون على ما يبدو إلى هذا فقا
، أقول ليس من يقين أن ( لم  )كما يقولون ( كيم  )في هذا ، لكنَّ ابن هشا  ردَّ عليد  وأشكل ب 

، ( هياء)إليى ( األليف)ا سيتفدامية ، ومين ثي  تحوليت ( ما)الداخلة على ( كي)هي ( كيم )تكون 
تييدل  علييى ا سييتفدا  ، كانييت مسييت ملة قييديما ، وانحسيير كلميية واحييده ( كيميي )ولميياذا   ن تقييد أنَّ 

اسيت مالدا وتالشييى ، حتيى أننييا لي  نجييدها تيرد فييي القيرآن الكييري  و  فيي الشيي ر ال ربيي   قبييل 
، ولمياذا نقييس عليى شييء نيادر ا سيت مال ولي  نجيد شياهدا  (8)اإلسال  و  ب ده حتى يومنا هذا 

 . على است مال  في كال  ال رب البليغ 
 

                                                 
 .  242: ، مغني اللبيب  12\18: الجام  ألحكا  القرآن : ظ   - 1

فارَجَعْنَـاكا  }و( 33:طي   ){كاـيْ نُسَـبِّحَََ كاـثِ ا    }:رة بالل  والثالثة الباقية هي رير مقت( كي)اآليات األرب  التي جاءت فيدا  هذه إحد    - 2

 . (13من اآلية: القصا){فارَدَدْنااهُ إهلان أُمِّبِ كايْ تاقارَّ  َيْنُ َا وَال تاحْزَ َ }و ( 41من اآلية: ط  ){إهلان أُمََِّ كايْ تاقارَّ  َيْنُ َا وَال تاحْزَ 

 . 232\15( : كيا)مادة : بلسان ال ر  - 3
 .  41: (فوزي عطوي)ديوان عنترة   - 4
 . 573-572\2: اإلنصاف في مسائل الخالف : ، وينظر م    241: مغني اللبيب : نقل هذا ابن هشا  عن ب هد  ، ينظر   - 5
 .  332:  (مولوي)ديوان عنترة  - 2
 .  242: مغني اللبيب : ظ   - 7
والتيي تحتيوي عليى أكثير مين ملييونين وأرب مئية ( 3\الموسيوعة الشي رية) للش ر ال ربي من خالل برنامج أجريت إحصاءا شامال  - 8

وهذا أب د مين أن ( كيم )يست مل في  (  1935ت)شاعر ، فل  أهفر إ َّ ببيت واحد لس د الكرمي ( 2311)ألف بيت ش ري ل 
 . يستشدد ب  
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المصييدرية ( أن)أمييا الفييرع الثالييث ميين الوجيي  األول الييذي ذكييروا فييي  أنَّ كييي تييدخل علييى 
رت النصيب بي ( جئتك كي تكرمنيي: )المهمرة ، نحو قولد   ، وعنيدها تكيون ( أن  )، فيميا إذا قيدَّ

، أقول هذه من فذلكة النحاة ، وتحميلد  األشياء فيوق طاقتديا (1) حرف جر قريب من الال ( كي)
قاقدا ، ولماذا كل هذا الت قييد وتأوييل المهيمر  وعنيدنا قاعيدة تشيير إليى أن عيد  التأوييل واستح

الناصيبة وقيد عمليت فيي ( كي)، هي ( جئت كي تكرمني)في قولد  ( كي)إن . أولى من التأويل 
الف ل بمباشرتدا إيياه ، وليسيت بنيا حاجية إليى تأوييل عاميل مهيمر عميل فيي الف يل ؛ إذ ال اميل 

قيقي موجودل وظاهر في الكيال  ، فيال هيرورة لتركي  وتقيدير عاميل آخير ، أميا م نيى الف لي الح
ة السياق وترشح م نى الت ليل من  ( أن)، ولو أردنا أن ُنبدل ( كي)بيان الغاية فدو واهح من قوَّ

في هيذه الجملية افتراهيا ، فيإن الم نيى سييبقى واهيحا ، وفيي  د لية ميا عليى رايية ( كي)مكان 
برز ذلك الم نى وصار الت ليل أوهح ، لما قلنا مين إن ( كي)  ، فإذا ما است ملت المجيء وسبب

 .صار مالصقا لدا م نى الت ليل ( كي)
 

وقييد اكتسييب م نييى الت ليييل نتيجيية اسييت مال   ،حييرف ناصييب كمييا قييال الكوفيييون ( كييي)إن 
كيان فيي أكثير إذ ،  مقترنا بالال  كثيرا ، وأصبح الت لييل مين ظيالل م نياه ال يا  و  يكياد يفارقي 

 . است مال  في الش ر والقران مقترنا بالال  التي تفيد الت ليل 
 
 

 ( ن  م  ): عاشرا 
 

ن)في الوقت الذي ذكر في  ب ا النحاة ل  ، (2)ابتاداء الغاياةم نيى واحيدا   تفارقي  هيو ( م 
يَر الم ياني التيي نسيبت لديذا الحيرف حتيى أوصيلوها إليى خمسية عشير م نيى ،  منديا نجد مين كثَّ

مَّـا يَفْـتاحه ٱللَّـبُ لِلنَّـاسه مِـن      }:نحو بيان الجنس، و  (253:البقرة من اآلية){مِّنْ ُ ْ مَّن كالَّ َ ٱللَّبُ}: نحو التبعيض

آذاانِ هـ  مِّـنَ    يَجْعَلُـو َ أاصْـابهعَ ُ ْ فِـيۤ    }:كقولي  ت يالى التعليال، ومندا  (2:فاطر من اآلية){رَّحْمَةٍ فا َ مُمْسََِ لا َا 

( من)، و(38:التوبة من اآلية){أارَ ِيتُ ْ بهٱلْحَيَاوِ ٱلدونْيَا مِنَ ٱآلعِرَوِ  }:نحو البدل، و(19:البقرة من اآلية){لصَّوَا ِقه ٱ

الحروف التي كثر التناوب فيدا فكانت تتناوب م  حروف أخر  فتأتي بد  مندا ، فقيد قييل إنديا 

،  (32:الزمير مين اآليية ){وَيْلس لبلْقاا ِيَةِ قُلُـوبُ ُ ْ مِّـن ذِكْـره ٱللَّـبِ    فا}: كما في قول  ت الى  (عن)بمعنى است ملت 

، وكيذلك اسيت ملت  (41:فياطر مين اآليية){أارُونِـي مَـاذاا عَلاقُـواْ مِـنَ ٱألارْضه     }نحيو (فاي)بمعناى واست ملت 

 . (3)ورير هذه من الم اني (عند)ل واست ملت موافقة  (على)و( الباء)مكان 
 

هييل كييلُّ هييذه الم يياني ُمسييلَّ ل بدييا   وهييل كلدييا م يياٍن أصيييلة :اآلن لم ييروا اوالسيياال 
، ( ميين)اخييتالف ال لميياء فييي مقييدار م ييين ميين هييذه الم يياني المنسييوبة ليي  إنللحييرف   شييكَّ فييي 

                                                 
: ، الجنيى اليداني 215، رصيف المبياني 49 \8: ، شير  المفصيل  111 -99: روف م ياني الحي221: شر  ألفية ابن ماليك : ظ   - 1

 .  133: ، جواهر األدب  241: ، مغني اللبيب 272
ييل فييي صيين ة اإلعييراب ،  337\2(:األخفيير األوسيط)القييرآنم يياني ، 137-132\4 ،44\1:، المقتهييب224\4:الكتياب: ظ  - 2 المفصَّ

: ، شيير  جميييل الزجييياجي198\1:،المقيييرب371\1: اف فيييي مسيييائل الخييالف ، اإلنصيي14 –11\8: ، شيير  المفصيييل 379:
 . 323\3:، دراسات ألسلوب القرآن الكري 144:تسديل الفوائد وتكميل المقاصد ، 491\1

، 53\14:، المخصيا233:، أسيرا ال ربيية49:، رسيالتان فيي اللغية98 -97:، م اني الحروف72،82، 51:حروف الم اني: ظ   - 3
، شير  ألفيية ابين 484\1:، شير  جميل الزجياجي148 -147:، البيان في شر  اللمي 353\1:البناء واإلعراب اللباب في علل

-419:، مغنييي اللبيييب323-314:، الجنييى الييداني325-322:رصييف المبيياني، 443-441\2:ارتشيياف الهييرب، 141:مالييك
 . 71:اكيب اللغوية في ال ربية، التر421-323 \3:، دراسات ألسلوب القرآن الكري 28 -21\3:، أوهح المسالك431
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وإهمال عدد آخر يدلُّ بوهو  على أن  ليس كل تلك الم ياني مسيلما بديا عنيد ال لمياء جميي د  ، 
( مين)ول  يثبت أكثر النحيويين لي :)) األصيل أو المركزي فقد قال المراديُّ  أما ما يت لق بالم نى

جمي  هذه الم اني ، بل تأولوا كثيرا من ذليك عليى التهيمين أو رييره ، وقيد ذهيب المبيرُد وابيُن 
السراج واألخفُر األصغر وطائفةل من الحذاق والسديليُّ إلى أندا   تكون إ َّ  بتداء الغاية ، وأن 

ر الم اني التي ذكروها راجي  إليى هيذا الم نيى ، أ  تير  أن التب ييا مين أشيدر م انيديا ، سائ
إنما أوق يت األكيل عليى جيزء ( أكلت من الرريف: )وهو راج  إلى ابتداء الغاية ، فإنك إذا قلت 
 : ، والى هذا ذهب الزمخشيريُّ أيهياً إذ يقيول (1).(( فانفصل فمآل م نى الكال  إلى ابتداء الغاية

َهيةل فيي نحيو( من)ف )) أخيذت مين : م ناها ابتداء الغاية كقولك سرت مين البصيرة ، وكونديا ُمَب ِّ

َنةل في نحو يَدةل في نحيو  (31: الحج من اآلية ){فاٱجْتانِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱألاوْثاا ه }:الدراه  ، وُمَبيِّ ميا : )، وَمز 

ر صياحُب الكتياب كالمي  [: بن ي يروهو ا]قال الشار  . راج  إلى هذا ( جاءني من أحد قد صدَّ
َها فيي الكي( من)وابتدأه ب   بالتقدي  ؛ لكثرة َدور 

فدا  وهي حريةل يَ ة  َتصيرِّ دا وإن  وم انيي. ال  ، َوس 
فييي هييذا ( ميين)، والغالييب علييى اسييت مال ...ددت فمتالحمييةل ، فميين ذلييك كوندييا  بتييداء الغاييية، ت يي

 . (3)ى القائلين بدذا الرأي عبد القاهر الجرجاني، وزاد األسترآبادي عل(2).(( الم نى
 
حرفل كثييُر ا سيت مال فيي لغية ( من)أن : يتبيَّن من كال  المرادي  وابن ي ير وريرهما  

ال ييرب ، وسيينتحقق ميين حجيي  اسييت مالدا بصييورة دقيقيية فييي الفصييل القيياد  عنييدما نييوازن بييين 
إلى سي ة تصيرف هيذا الحيرف ، وم نيى ا ست مال الش ري والقرآني للحرف ، كما يشير أيهاً 

أن الم نى الذي ياديي  هيذا الحيرف لييس م نيًى جاميدا ثابتيا عليى  –كما أفدم   –س ة التصرف 
ية الم نيى تج لي  يتليون بيألوان خاصية مين ظييالل  حيال واحيدة ، بيل هيو م نيى متحيركل ، وحركيَّ

أنديا السيياق ، وكثيرة دوران تي  فالشيك فيي الم اني التي ترد علي  ، أميا القيوة الفاعلية فيي حركيَّ 
الحرف في اللغة ج لي  ييرد فيي سيياقات مت يددة ، ومين ثي  تتليون م انيي  إليى درجية ملحوظية ، 

َهةل وزائدةل راج  إلى )وقول صاحب الكتاب : ))  ويستمر ابن ي ير في الشر  قائال وكوندا ُمَب ِّ
فيي جميي  هيروبدا، فيإذا قليت أخيذت  إلى ابتداء الغاية، فإن ابتداء الغاية   يفارقديا( هذا الم نى

من الدراه  درهما فإنك ابتدأت بالدره  ، ول  تنت  إلى آخر اليدراه  ، فاليدره  ابتيداء األخيذ إليى 
ثي  يسيتمر فيي  (4).(( أن   يبقى من  شييء ، ففيي كيل تب ييا م نيى ا بتيداء اليذي انتديااه الكيل

إليى م نيى ابتيداء ( مين)لكثييرة التيي نسيبت لي كالم  في محاولة مني  لبييان كيفيية َعيوَدة  الم ياني ا
 . الغاية الذي هو الم نى األصلي لدذا الحرف عند ها ء ال لماء 

 
يده كبيار النحيويين إننيي  –إليى م نيى واحيد ( من)عودة م اني  –وم  أن هذا الرأي  قيد أيَّ

عند ( أخذت من المال:) أجد قَُبالت  رأياً آخر، ربما كان يميل إلي  سيبوي  وآخرون ، فم نى فقولنا
، أي إن م ناهيا  (5)عند سيبوي  تكون للتب يا مجردًة من ا بتيداء( من)ها ء أخذت ب ه  ، ف 

فإن قلت يكون مين الحيروف ميا :))قس ل برأس  ، وهنا ن ود فنتذكر كال  ابن جنيٍّ الذي يقول في  
نفييا :  و  تكيون ، وابتيداءً تب يهيا : فإندا تكيون  (ن  م  )يصلح من الم اني ألكثر من الواحد نحو 

وذليك  ، لي أمُ سقط  تَ هذا إلزا  يُ  : قيل . شرطا ونفيا وتوكيدا:  فإندا تكون (إن)و، ونديا وتوكيدا 
، حروف وق ت مشتركةألندا ؛ ونحو ذلك ل  يقتصر بدا على م نى واحد  (إن)و ( )و (من)أن 

فكييذلك جيياء نحييو هييذا فييي ، ...،وق ييت األف ييال مشييتركة  ،...،كمييا وق ييت األسييماء مشييتركة 
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عند ابن جني  من المشترك في اللغة وه ت ألكثر من م نيى وهيي عنيده ( من)ف  (1).((الحروف
: قائالً ( من)وهذا ما صر  ب  عند حديث   عن  ، (ابتداء الغاية والتب ي ا)لم نيين رئيسين هما 

ابتدأت السير من البصرة ، ، أي ( سرت من البصرة إلى الكوفة:)ا بتداء كقولك ( من)فم نى ))
وتكون تب يِّهيا ، كقوليك أخيذت مين الميال أي ب هي  ، وشيربت مين المياء أي ب هي  ، وتكيون 

 : ويكيون التب ييا كقوليك:)) في شرح  ( ه 539ت)، وقال أبو البركات ال لوي  (2) ..((زائدة 
لييس هيو عنيدي و: أي ب ه  ، هذا مذهب سييبوي  ، قيال أبيو ال بياس المبيرد ( أخذت من المال)

كما قال سيبوي  ؛ ألن قول  أخذت من مال  إنما ج ل مال  ابتداء راية ما أخذ ، وكذلك أخذت من  
، فيكيون عنيد أبيي ...درهما ، وسم ت من  حديثا ، أي هو أول الحديث ، وأول مخيرج اليدره  ،

وهييذا مذهبيي  ال بيياس  بتييداء الغاييية ، ود لتدييا علييى التب يييا عنييده ميين حيييث مييا هييي انتديياءل ، 
خالصية هيذا  . (4)((. ا بتيداء (3)فاعرف  ، وعند سيبوي  إندا تكون للتب يا في هذا مجيردة عين

من الكلمات المشيتركة فيي لغية ( من)الكال  أن أمامنا مذهبين مذهب لسيبوي  وابن جني ير  أن 
، ( االتب ييي)وم نييى( ا بتييداء)ال ييرب ، ولدييا م نيييان رئيسييان وهيي ت لكييل مندمييا همييا م نييى 

المت يددة إليى ( مين)ويرج ون في  م اني  ، ومذهب آخر يلتزم  المبرد وكبار النحويين اآلخرين
، وكل من القولين يمثل دليال داعما لفرهيية الم نيى ( ابتداء الغاية)م نى واحد أصيل هو م نى 

ييُل إليى المركزي للحرف والم اني السياقية أو الدامشية ، ولكني في مجال التحقييق والتطبييق أم
األخذ برأي سيبوي  وابن جني في أن للحرف م نيين مركزيين يمثل كل مندما م نى لصورة من 

ي  المبيرد م نيى التب ييا إليى م نيى ا بتيداء ليي  ( من)صورتين ل  ، إذ قد يكون في محاولية َرج 
ُج اللغيَة عين بسيا طتدا ل نق الينا وتحميلي  فيوق ميا طاقتي  ، وليسيت بنيا حاجية إليى تأوييٍل ُيخير 

 .المت ارفة  وسماتدا الم دودة 
 

أن الكلمات الكثييرة ا سيت مال فيي اللغية يجيب أن تكيون : وهذا يقودنا إلى شيء مد  ذلك 
واهحة الم نى و  يكتنفدا الغموا ؛ ألن الغموا م  كثرة ا ست مال  بيدَّ مين أن يوليد لبسيا 

أن تييادي عييددا كبيييرا ميين ( ميين) ، فكيييف تسيينى ليي فييي الم نييى ، وهييذا مييا تبت ييد اللغيية عنيي  دومييا
إن كون هذا الحيرف مين المشيترك : الم اني  في محاولة الجواب عن هذا الساال يمكنني القول 

اللفظي ساعده على توليد م يان هامشيية أكثير مين رييره مين الحيروف فكيلُّ أصيٍل مين األصيلين 
ن ل  عددا من الم اني الدامشية  مال المفردة داخل النا ، وما التي تتلون تب ا لطبي ة است ، ُيكوِّ

فديو  ، يحيط بدا من ظيروف ، والفاصيُل الُم ييُن فيي تحدييد الم نيى اليدقيق وطبي تي  هيو السيياق
يمثل صما  األمان للم نى ، ولو ه لكان التشاب  الموجود في أشكال الكلمات المشتركة يولد لبسا 

ا شيتراك اللفظيي سيطحيا ، و   كبيرا بين مفردات اللغية ، فالسيياق يج يل الغميوا النياتج عين
 . (5)يقف عائقا في عملية التخاطب اللغوي بين البشر

 
إلى م نى ا بتداء م ترهيا عليى ( من)لقد أعاد ابن هشا  كثيرا من الم اني التي ذكرها ل 

اإلقييرار بتلييك الم يياني ورافهييا لدييا ، وسييأعرا لييب ا هييذه الم يياني لنيير  كيييف حمييل اليينا 

يَا وَيْلانَا }:كقول  ت الى  (عن)بمعنى مهافا لم ناها األصلي ، قيل إندا تأتي  المفردة م نى هامشيا

ييا ويلنيا قيد }:ويقوليون :))(هي 597ت)، قال ابن الجوزي  (97:األنبياء من اآلية){مِّنْ هَـ ذاا قادْ كُنَّا فِي  افْلاةٍ

سرين ريره يصر  بأن ، ول  أر من المف (2)((عن هذا: أي{ في رفلة من هذا}في الدنيا : أي{ كنا
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عليى  (1)((.وقيل هي في هذه لالبتداء ، لتفيد أن ما ب د ذلك أشيدُّ ))، ( عن)هنا بم نى ( من)بأن 
هذا التأويل تكون رفلتد  عن أول ال ذاب وبدايت  ، وبيذا تكيون رفليتد  عين ال يذاب كلي  وإدراك 

م صييتد  وجحيده  آلييات  كند  وحقيقت  مستب دةل ؛ ألند  ل  يكونيوا يكترثيون بيالتفكر فيي نتيائج
كنيا : فيكيون تأوييل الكيال  عنيده ( عن)أما من فد  من النا م نى . الخالق ال ظي  تبارك اسم  

إن للمفسر أن يفد  النا تب ا . في رفلة متجاوزين ال ذاب ومبت دين عن  مشغولين بأمور الدنيا 
النا القرآني أن  حمال أوج  وكانت من سمات ، لما تتوافر أمام  من قرائن ت ين  على التأويل 

، وهذه المزيَّة من أوج  إعجازه ، فالسياق هنا يمكن أن ُيفد  من  مثيل ذليك الم نيى فيقيدر م نيًى 
مهاٍف إلى م ناها المركيزي اليذي هيو ا بتيداء ليكيون الم نيى إنيا كنيا فيي رفلية ( من)هامشيٍّ ل 

فيكون الينا بيذلك قيد أهياف شييئاً . ا مبت دين ومشغولين عن التفكير ببداية ال ذاب الذي سينالن
 .إلى م ناه المركزي 

 

، فسيبوي  كيان ييذهب ( زيد أفهل من عمرو:)في قولنا ( من)اختلف النحويون في م نى 
يُل  معناى التبعايضإلى أندا  بتيداء الغايية ، و  تخليو مين  ي  ُيَحمِّ م نيى مهيافا إليى ( مين)، وكأنَّ

ًٍ  هو)كذلك  : )) م ناها المركزي فيقول ل  على ب ٍا و  ُي  ُّ ( أفهل من زيٍد إنما أراد أن ُيفهِّ
، فكانيت (2)((. شير  مين زييد: مني  فيي قوليك  َسيَفلَ ، وج ل زييداً الموهي  اليذي ارتفي  مني  ، أو 

هنا تفيد ابتيداء الغايية المكانيية ، ومهيافا إليديا م نيى التب ييا فالقائيل   يرييد أن يفهيل  ( من)
، (3)في حين كان المبرد يج ل م ناها هنا ابتداء الغايية فقيط . د ب هد  على عمو  الناس بل يري

والصيحيح أن التب ييا لييس :)) ونقل المراديُّ عن ابن عصفور أن  كان ير  هذا المذهب قيائال
التيي  بتيداء الغايية عليى ( مين)، وإنما فد  ذلك من جدية أنيك إذا أدخليت ( أف ل من)مفدوما من 

  التفهييل علي  أنيك لي  تيرد الت ميي  فيي التفهييل ، وإنميا أردت أن تيذكر الموه  الذي ابتدأ مني
هنيا ( مين)، ونقيل ابين هشيا  عين ابين ماليك أني  يير  (4) . ((الموه  الذي ابتدأت مني  التفهييل

: ، قال وهو أولى من قول سيبوي  وريره ( جاوز زيد عمراً في الفهل: )وكأن  قيل ))للمجاوزة 
إذ   يقي  ب يدها ( شير  مني )وابتداء ا نحطياط فيي نحيو( أفهل من )في نحوإندا  بتداء ا رتفاع 

ا ابن مالك فَيفَدُ  من السياق هنا أن  (5).((إلى  أعتقيد أنَّ وهو المجياوزة ، و( َم َ )بم نى ( من)، أمَّ
الم نييى يحتمييل أن يكييون م نييى المجيياوزة م نييى هامشيييا مهييافا إلييى الم نييى المركييزي ، وليييس 

فدو حين يثبت ل  الفهل يكون مبتدئا ب  مبت يدا عني  إليى نقيا الفهيل . حل محل  م نى بديال ي
 .  فيمن سواه كلما ابت د عن  

 

الشور  ){يٍّيَنُِرُو َ مِن طارْفٍ عَفِ}:نحو قول  ت الى  (الباء)مرادفة لمعنى تأتي ( من)قيل إن 

ثييل بطيي رف ، كمييا تقييول م (ميين طييرف)إن )) : أنيي  قييال يييونس نقييل الطبييري عيين  ، (45:ميين اآلييية 
ويبدو أن ال لماء ل  يساندوا قول ييونس  . (2) ((. هربت  في السيف ، وهربت  بالسيف: ال رب 

م  أن كثيرا مند  نقل  عن  ، في حين ُذكَر لد  في تأويل هذه اآلية ثالثية أقيوال أخير  ريير هيذا 
ٍف َخف  }:))  قال ابن الجوزي   ن َطر  ،  ذلييلٍ  من طرفٍ  :(7)أحدها، ة أقوال وفي  أرب  {يٍّ َينُظُروَن م 

وقال ، ينظرون من عين ه يفة  :وقال األخفر، عن ابن عباس وب  قال مجاهد  رواه ال وفيُّ ، 
ينظيرون بيب ا  :والثاليث والسيديُّ  ةُ ادَ َتييسارقون النظير قالي  قَ  : والثاني ،ريره من بم نى الباء 

ألندي  قيد حشيروا عمييا فلي  ؛ إليى النيار بقليوبد  أند  ينظرون  : والراب  ، قال  أبو عبيدة ، ال ين
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إن هذه األقوال المت ددة للنا تدل على اخيتالف  . (1)((. حكاه الفراء والزجاج، يروها بأعيند  
في فد  النا ، واختالف في القراءات ل  ، فكل قيراءة مبنيية عليى عواميل ثقافيية مت يددة تشيكل 

ن تأويل كتاب هللا ت الى بما يراه متفقا وطبي ة اللغية شخصية المفسر ال لمية وملكة التي تمكن  م
فيي توجيي  الم نيى  –بم نياه ال يا   –ال ربية وأساليب است مالدا ، وليس يخفيى هنيا أثير السيياق 

 . نحو كل من هذه األقوال 
القول الذي ذكرنياه عين ابين عبياس ومجاهيد ، وهيو أن ))  ير  الطبري أن أصح األقوال

ن إليى النييار ميين طييرف ذلييل ، وصييف  هللا جييل ثنييااه بالخفياء للذليية التييي قييد أنديي  ينظييرو: م نياه 
ينظيرون }: )) ، في حين يقيول الزمخشيريُّ  (2).(( ركبتد  ، حتى كادت أعيند  أن تغور، فتذهب

، كميا تيير   ةٍ قَ ارَ َسييبمُ  خفييٍ  نظييره  مين تحريييك ألجفياند  هيي يفٍ  ئ أي يبتيد{ مين طيرف خفييي
  يقدر أن يفتح أجفان  عليدا ويمأل :  وهكذا نظر الناظر إلى المكاره .ينظر إلى السيف ورَ المصبُ 

، ولقد ذهب أكثر المفسرين إلى هذا القول م  (3)((. ابِّ حَ ، كما يف ل في نظره إلى المَ  عيني  مندا
بم نيى ( من)إن قول يونس الذي ج ل في  .  (4)م  أند  ذكروا األقوال األخر  في اآلية الكريمة

، والطرف ليس هو آلية النظير ، فالنياظر ينظير ب يني  ، ي أن يكون النظر بالطرف يقته( الباء)
والييداف  للنظيير خلسيية ،  خلسييةً  أي ينظييرُ  ،ولكنيي  يوجيي  نظييره جديية طييرف ال ييين ليسييترق النظيير

مختلف من حالة إلى أخر  ، فقد يكون الحياء ، وقيد يكيون الخيوف والرعيب وعيد  الجيرأة كميا 
عليى د لتي  المركزيية أوليى وأكثير ( مين)إبقياء م نيى  أعتقيد أنَّ ن ، وهو في حال ها ء الظالمي

حيوية في تصيوير حالية اسيتراق النظير بذلَّيٍة وخيوٍف عظيمتيين إذ   يجيرا أحيدل ميند  أن ينظيَر 
ب ين  كلدا فيصرف نظره عن مشدد النار، لكين خوفي  ورعبي  منديا يدف اني  إليى اسيتراق النظير 

كييذا هييو حييالد  يتييرددون بييين صييرف وجييوهد  عيين ال ييذاب قبييل وهييو فييي نظييره هييذا ذليييلل ، وه
مالقاتيي  واسييتراق النظيير إلييي  ، هييذا المشييدد القرآنييي صييورةل متحركييةل تب ييُث علييى إثييارة  مشيياعٍر 
عظيميٍة لييد  المتلقييي ، و شيك فييي أن اسييتثارة المشياعر عنييد مسييتم  القيرآن هييدف ملحييوظ ميين 

 .أهداف  الشريفة 
 

فجياءت عليى قيول ب هيد  مرادفية  معناى االساتعالء( مين)ديا ومن الم اني التيي جياءت ب

فيذهب ابين قتيبية ،  (77: األنبياء مين اآليية){وَناصَرْنااهُ مِنَ ٱلْقاوْمه ٱلَّذِينَ كاذَّبُواْ بهآيَاتِنَا}:نحو قول  ت الى( على)ل 

ون إن ، وقيال البصيري(2)، ونسب أيهياً إليى أبيي عبييدة واألخفير (5)(على القو )إلى أن الم نى 
َن الف يل م نيى ف يل آخير وهيو  ، إن تحمييل (7)ميند  بالنصير( من نياه)م ناه عليى التهيمين فُهيمِّ

م نى ا ست الء وج ل  م نًى مهافاً إلى م ناه األصلي في هذه اآلية الكريمة يزيد ( من)الحرف 
 الء في د لية الينا ، ففيي الوقيت اليذي يتحقيق فيي  النصير لرسيل هللا ت يالى يتحقيق م ي  ا سيت

والغلبة لد  على الكافرين والم اندين ، فيصبح النبي ومن م   فوقد  ، فالد لة الدامشية للحرف 
تتمكن هنا من أن تهيف شيئا مكمال لم نى النا ، وبذا يحقق النا واحيدة مين مزاييا البالرية 

 . وهي إيصال أكبر قدر من الم نى بأقل قدر من األلفاظ 
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الذي يسمح ب  السياق يغنينا عن الحاجية إليى نظريية التهيمين إن القول بالم نى الدامشي 
التي ينادي بدا البصريون ، وإني أستش ر قيودها الثقيلة على الم نى فدي تقلل مين طاقية الينا 
اإلبداعية في توليد الم اني المستمرة ، ففي هذا النا إذا قلنا بالتهمين كما قالوا فالم نى عندها 

ويصيبح الينا أقيل حيويية مميا ليو ، ء وما في  من رف ة لشأن األنبيياء يسلب من  م نى ا ست ال
ويبقيى الحيال فيي بقيية . ن م نى ا ست الء م نى مهياف إليى الم نيى المركيزي للحيرف إ:  قلنا

مثل هذا يفدي  ب يا المفسيرين أو اللغيويين م نيى م ينيا مين الحيرف ( من)الم اني التي نسبت ل 
رآنييي ومالبسييات تفسييير اليينا فيهييفي علييى هييذا الحييرف م نييى تب ييا ل وامييل يمليدييا السييياق الق

 .إهافيا م  م ناه المركزي يستش ره قو  فيتذوقون  ويغفل عن  آخرون فيفوتد  

ل  : )حادي عشر   ( ه 
 

ييت  بطلييب التصييديق اإليجييابي ، فدييي حييرف موهييوع لدييذا الغييرا ، دون ( هييل)اختصَّ
ا كانت   تخيتا  (هل زيدل قائُ  )و (دل هل قا  زي:)التصور ، ودون التصديق السلبي  ، نحو ولمَّ

بأحييد الق َبيلييين ، ا سيي  والف ييل ، وتييدخل علييى كييل مندمييا ، كانييت ميين الحييروف الدوامييل
وقييد  .(1)

 .سيأتي بياندا ذكرت لدا المصادر م  هذا الم نى م اني أخر 
 

( هيل)، ف  (2)إن الكلمات في اللغة قد وه ت ابتداًء لتدل كل واحدة مندن على م نى م ين
ة ب  ، واست ملت فيي لغية  االستفهام التصديقي الموجبقد وه ت لتدلَّ على  ، وصارت مختصَّ

والتيي أشي رت إليديا فيي  –الحياة اليوم ية بدذا الم نى ، ولكينَّ المش كي لة التيي وقي   فيديا الني حاة 
ت الكييال  ، وليي  أنَّديي  فييي مرحليية تق يييد اللغيية ال ربييية ، خلطييوا بييين مسييتويا – (3)الفصييل األول

ي تقدوا هرورة التمييز بين مستو  اللغة البسيطة الصحيحة التيي تسيت مل فيي الحيياة اليوميية ، 
والمستو  الفني للغة ، وأبرز مصاديق  يو  ذاك الشي ر الجياهلي ، والقيرآن الكيري  ، اليذي نيزل 

ون لغيية لكيين النحيياة . ليكييون قميية الديير  فييي الصيييارة الفنييية البالرييية للغيية ال ربييية  كييانوا ي ييدَّ
األعرابيي فيي ف َنيياء قبيلتي  مثييل لغية الشيي ر فيي إحييد  قصيائد الم لقييات ، بيل   يختلييف عين لغيية 

إن كيال  البيدوي فيي : وأنيا   أقيول . القرآن الكري  ، فكل  عربي يصح إلثبات القواعيد النحويية 
إننا يجيب : اللغة ، بل أقول إن    يصلح لتقننين قواعد :  قبيلت  وبين أهل  ليس عربيا ، و  أقول

ة المشيتركة فيي األسيواق ال امية التيي تفدمديا القبائيل  د اللغي قواعيبأن   نخلط قواعد لغة القبائل 
كلدا ، و  نخلطدا بلغة القصائد التي تلقى في المواس  ال امة ، وهي تلقى بلغة ال يرب الفصييحة 

يجب أيهاً أن   نخلطدا بلغة القرآن ، و  ، و( لغة قرير) المشتركة التي أطلق عليدا فيما ب د 
ب أن   نخلييط لغيية  ذلك يجيي وكيي. نهيي  قواعييد هييذه إلييى جنييب قواعييد تلييك ، ون ييدها كلدييا سييواء 

القيرآن ، بميا نقيرره مين قواعيد تخيا لغية الت اميل الييومي ، و  نخليط لغية الشي ر بقواعيد لغية 
جب أن نتنبي  إليى خصيائا لغية القيرآن الكيري  الت امل اليومي ، بل إننا إذا أردنا الدقَّة ال لمية ي

ييز بييين كييل مندمييا ، لنكييون أكثيير إنصييافا للغتنييا ،  وخصييائا لغيية الشيي ر الفصيييح المشييترك ونميِّ
 . وأكثر حفاظا على مقوماتدا 

 
دييا حييرف لالسييتفدا  التصييديقي ( هييل)إن مييا قييرره النحيياة ميين إن أصييل الوهيي  فييي  ، أنَّ

إلى تطبيق هذا الم نى على ما  وجدوه مين اسيت ما تدا فيي الموجب ، رفلوا عن  عندما صاروا 
، (قد)القرآن والش ر، وصاروا في شب  حيرة من أمره  ، فمند  من قال إندا أبدا   تأتي بم نى 
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ا اإلفيراط والتفيريط فيي م نيى هيذا (1)ومند  من قال إندا أبدا بم نى قد  ، وهذان القو ن هميا حيدَّ
دا م اني أخر تدلَّ عليدا ، فهال عن م ناها األصلي الذي وه ت الحرف ، ومند  من قال إن ل

ليي  ، وأر  أنَّ الييذي حملديي  علييى هييذه األقييوال هييو خلطديي  لمسييتويات الكييال  البليغيية ميين القييرآن 
الكري  والش ر الفصيح بلغة الت امل اليومي ، وما فيدا من حفاظ على الت امل الحقيقي فيي د لية 

إلييى المطابقيية بييين ا سييت مال اللغييوي والد ليية  يانة واللغيية ال لمييية تسيي األلفيياظ ، فاللغيية اليومييي
الحقيقية للفظ ، للتوصل إلى أدقَّ النتائج وأكثرها هبطا ، لتكون ب ييدة عين الشيبدات ، والمجياز 
الذي قد يجرَّ إلى مشكالت م ينة ،   يريدها المتكل  وينأ  بنفس  عنديا فيي لغية الت اميل الييومي 

 . لمية ولغة ال قود والبي  والشراء وما شاكلدا واللغة ال 
في حين تكون لغة األدب م تمدة بشكل كبير على المجياز، لميا فيي  مين خصيائا تكثييف 

. ومنحدا قدرة عالية على إيصال أكبر قدر من الم نى بأقلِّ قدر من األلفاظ ، الم نى في ال بارة 
ا الطبي يي ، فديي مشيحونة بيالم نى فيي الينا إن للكلمات في اللغة األدبية وزنيا أثقيل مين وزندي

األدبي ، وليست لدا تلك القدرة خارج سياق هذا النا األدبي ، ول لَّ أه  ما يسيت ين بي  الخييال 
، وذلك حينما ي مل على نقل مستو  الكال  من الد لة ( المجاز)الفني لخلق الصورة األدبية هو 

المجاز أبلغ من الحقيقة ، وأحسين موق يا فيي القليوب )) الحقيقية إلى مستو  الد لة ال اطفية ، ف 
، وهييذا الكييال  المجييازي قييد يست صييي علييى م ييايير الصييدق والكييذب ، وقييد    (2) ((. واألسييماع

إنَّ  وسييلة التوصييل فيي اللغية األدبيية ، وهيي ( . صادق أو كاذب)نستطي  أن ُنحك َِّ  علية قاعدة 
ليومي أو لغية ال لي   ، لميا يتوالي د داخيل سيياق الينا فيديا مين أكثر ت قيدا مندا في لغة الت امل ا

م ان ، قد   تدلَّ عليدا األلفاظ خارج هذا السياق 
(3). 

 
إنَّ حقيقة ا ستفدا  هي طلب الفد 
، فدو  (5)في الذهن يءطلب حصول صورة الش، أو  (4)

ق بإمكيان  طلب لما في الخارج ، ويلز  من هذا أن   يكون حقيقييا إ َّ إذا صيدر مين شياكٍّ مصيدِّ
ق بإمكييان  اإلعييال  ، إذ رييير الشيياك إذا اسييتفد  يلييز  منيي  تحصيييل الحاصييل ، وإن ليي  يكيين يصييدِّ

من هنيا كيان ا سيتفدا  فيي ا سيت مال الشي ري  . (2)اإلعال  انتفت فائدة ا ستفدا  ، وصار عبثا
صادر من عال  بنتيجة جده نوشكل  المميز ، ففي الش ر  ، وا ست مال القرآني ل  وه   الخاا

ا ستفدا  في أكثر األحيان ، وإنما يصير إليي  للخيروج بي  إليى م يان أخير ، وفيي القيرآن يكيون 
  ا سييتفدا  صييادرا عيين عييالَّ  الغيييوب ، ال ييال  بكييل شيييء فكيييف يسييتفد  وهييو ي ليي  كييل شيييء

لفدي  واإلعيال  ، فا ستفدا  في القرآن ريير حقيقيي ؛ ألني  واقي  ممين ي لي  ويسيتغني عين طليب ا
فإنما يق  ا ستفدا  في القرآن الكري  عليى جدية التيوبي  والتقريير ، فالخيالق ال يال  يسيتفد  خلقي  

نديي  إذا عييادوا إلييى أنديي  قييد علميوا حييق الشيييء المسييتفد  عني  وحقيقتيي  ، وأليقيرره  ويييذكره  ، 
قيال . (7)بالحي قائق همائ ره  وجدوا ع ل  ذليك الشييء حي اهرا عندهي   ، وهيذا أدعيى لبإقي رار 

م ناه : فإذا كان عالماً بذلك وكان يقص  عليد ، فما م نى ساالد   قلت: فإن قلت :)) الزمخشريُّ 
، ومن هنا أيها كيان (8) ((. ب  ألسنتد  وشدد عليد  أنبيااه  تالتوبي  والتقري  والتقرير إذا فاه

حقيقي من المخاطيب ، وهيذا ميا  ا ستفدا  في القرآن في كثير من مواه     يحتاج إلى جواب
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وهييذا ا سييتفدا    يحتيياج إلييى جييواب، وكييذا أكثيير  :))أشييار إلييي  أبييو حيييان فييي تفسيييره قييائال
 .  (1) ((.   ، وإنما استفدام  ت الى تقري الشدادة ، ألندا من عال  استفدامات القرآن

 
إليى جيواب حقيقيي ؛ وكذلك كان ا ستفدا  في كثير من است ما ت  عند الش راء   يحتاج 

إذ هو است مالل مجازيل أيهاً ، فالشاعر ل  يكن يريد أن يسيتفد  حقيقيًة ، ألن ا سيتفدا  الحقيقيي 
ررا من أرراا الحياة اليومية ويست مل في لغة التخاطب اليومي ، وإذا ميا أراد اإلنسيان أن 

ن   قد يحصل ذليك لكني   يستفد  عن حالة ما فمن المستب د أن ينظ  استفدام  في أبيات ش رية ،
 .من باب النوادر والفكاهة، و  يقاس علي  ، ولذلك وجدنا أرلب األبيات   تتطلب جوابا حقيقيا 

 
ُن بشيكل واهيح خصيائَا اسيت مال  فيي ( هيل)إذا وه نا هيذه الحقيقية نصيب أعيننيا نتبييَّ

جياز كميا قيدمت فيي والقرآن الكري  ، فدذا الحرف است مل هنا على نحيو المجياز ، والم،  الش ر
النصيوا البالريية ي ميل علييى إعطياء الكلمية قييدرًة وقابلييًة عليى أن تحمييل لنيا م نيى أو م يياني 

 . إهافية فوق م ناها األصلي 
 

بم ناها المركزي ، لكنديا كانيت مين بياب ( هل)  يخلو القرآن من مواه  است ملت فيدا 

لْجَنَّةِ أاصْحَابَ النَّاره أا ْ قادْ وَجَدْناا مَا وَ َدَناا رَبونَا حَقّا  فا َـلْ  وَناادَى أاصْحَابُ ا}:الحكاية ، كما في قول  ت الى 

، فديذه اآليية الكريمية تحكيي لنيا حيوارا بيين  (44مين اآليية: ألعرافا){وَجَدْتُ ْ مَا وَ َدَ رَبو ُ ْ حَقّا  قاالُوا ناعَ ْ 

، وهييذه ا سييتفدا  ( هييل)  بيي أصييحاب الجنيية وأصييحاب النييار ، وهييمن هييذا الحييوار يييرد اسييتفدا
، لكين حقيقية الحيال أنَّ هيذه ( قيالوا ن ي )وقد ورد جواب  م   على لسان أصيحاب النيار ، حقيقي 

الحادثة ل  تق  ب د فدي تق  يو  القيامة ب د أن يقهيي هللا بيين الخليق وييذهب كيلُّ إليى مسيتقره ، 
خير لييس اإلخبيار بديذه القصية التيي والم نيى الميراد مني  م نيى آ ، فحقيقة الت بير مجازي أيهياً 

قالوا  :))بقول   ستجر  في يو  القيامة ، بل الخطاب القرآني يريد بدا أمرا عبَّر عن  الزمخشريُّ 
لد  ذلك ارتباطاً بحيالد ، وشيماتة بأصيحاب النيار، وزييادة فيي رمدي ، لتكيون حكايتي  لطفياً لمين 

وهيذا النيداء ، ي عن المستقبل لتحق ق وقوعي  عبر بالماه :))، وقال أبو حيان فيدا (2) ((. سم دا
 ، رفوا علييد في  تقري  وتوبي  وتوقييف عليى ميآل الفيريقين وزييادة فيي كيرب أهيل النيار بيأن َشي

، فدكذا يكون هيذا النيداء وا سيتفدا  فيي  (3) ((. وبخلق إدراك أهل النار لذلك النداء في أسماعد 
يقي وجواب  م   ، وإذا نظر إلي  مين وجي  آخير تبييَّن اآلية إذا نظر إلي  من وج  فدو استفدا  حق

 ،أنَّ المراد ب  الوج  المجازي  ست مال  ، وهو تقريي  الكفيار والشيماتة بميا سيياول إليي  حيالد  
 . وفر  المامنين وا رتباط بما يصيرون إلي  من رحمة هللا ت الى التي وعده  بدا 

 

ثُ َّ أانْزَتا  َلايْ ُ ْ مِنْ بَعْدِ }: آن ما جاء في قول  ومن ا ست مال الحقيق لدذا الحرف في القر

الْحَقِّ ظانَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُو َ هَلْ لانَا مِنَ  الْغا ِّ أامَنَة  نُعَا ا  يَغْشَن طاائِفاة  مِنْ ُ ْ وَطاائِفاةس قادْ أاهَمَّتْ ُ ْ أانْفُسُ ُ ْ يَُِنوو َ بهاللَّبِ  ايْرَ

، ففيي هيذه اآليية حكايية لقيول المنيافقين وفيي   (154من اآلية: آل عمران){نْ شَيْءٍ قُلْ إه َّ الْأامْرَ كُلَّبُ لِلَّبِالْأامْره مِ

وهيذا ا سيتفدا  كيان عليى وجي  الحقيقية ميند  ، وجياءه  ( هل لنا مين األمير مين شييء)استفدا  
 . (4)الجواب بالنفي وإقرار أن األمر كل  ه ت الى يحكِّ  ما  يشاء
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إلى أرراا في الش ر أو القرآن الكري   بدَّ أن  يخرج ب  ( هل)إن ا ست مال المجازي ل 

والسيياق هيو اليذي وهذه األرراا ت تمد بشكل كبير جدا على السيياق التيي تيرد فيي  ، ، مت ددة 
وقييد سيييمنح الحييرف داخليي  د  ت خاصيية ، وم يياني إهييافية   يييتمكن ميين تأديتدييا خارجيي  ، 

اليذي م نياه ال يا  ا سيتفدا  التصيديقي الموجيب إلفيادة م يان مختلفية ( هيل)هذا الحرف  است مل
وذلييك عيين طريييق ا سييت مال المجييازي لالسييتفدا  ، إن ا سييت مال المجييازي للحييرف هييو ميين 

اسيتط ت أن أحيدد مين خيالل ميا نقلتي  . إفرازات السياق ال ا  للنا الذي يرد في  ذليك الحيرف 
ومراج تي المطولة لويات واألبيات الشي رية عيددا مين الم ياني ( هل)ت المصادر عن است ما 

 : المجازية التي أفادها هذا الحرف هي 
 

 التحقيق:  األولالمعنى 
، فج لت هذا الم نيى قسييما  سيت مالدا ( قد)تأتي بم نى ( هل)ذكرت ب ا المصادر أن 

هَلْ أاتان  َلان الْأِنْسَا ه } :ى قول  ت الى ، وأشدر ما استشدد ب  لدذا الم ن(1)األصلي التي وه ت ل  

 عين الزمخشيري   (2)، ونقيل ابين هشيا ( قد أتيى:)، أي  (1:اإلنسان){حِ ٌ مِنَ الدَّهْره لا ْ يَ ُنْ شَيْئا  مَذْكُورا 

، وأنَّ ا ستفدا  يستفاد من همزة مقدرة م دا ، وقيد تركيت هيذه ( قد)أبدا بم نى ( هل)زعم  أن 
ة اسييت مالدا فييي  ، وقييد ُذكييرت فييي ب ييا الشيي ر وهييي داخليية عليدييا كقييول زيييد الدمييزة لكثيير

 : (3)( ه 9ت)الخير
 (البس يط)  

ــــــــوارهَس َيربـــــــــوٍا بهشِـــــــــدَِّتنا          ـــــــــائِل فـا
 

ــــ ه    أاهَـــــل رَأاونـــــا بهسَـــــفح القـــــااه ذإ األاكـا
 

اآليية ميا  ، وقد قال الزمخشريُّ فيي تفسيير هيذه(  ...أ هل رأونا:) وتقدير الم نى عنده   
َنيا ): ، بيدليل قولي ( أهيل) : ، واألصيل فيي ا سيتفدا  خاصية« قيد»هل بم نى :)) نص  أََهيل  َرأَو 

َقاع  
   ال 

أتيى عليى اإلنسيان قبيل : أقد أتيى  عليى التقريير والتقرييب جمي ياً، أي: فالم نى ( ... ب َسف 
منسيياً ريير ميذكور نطفية  أي كان شييئاً { شيئاً مذكوراً }في  { حين من الدهر ل  يكن}زمان قريب 
  أدري كيف فد  ابن هشا  من كال  الزمخشري أني  ييزع  أنديا أبيدا  . (4) ... ((،في األصالب 

في ا ستفدا  خاصة ، ثي  ي قيب ( قد)هي بم نى : ، في حين نر  الزمخشريَّ يقول ( قد)بم نى 
أني  يقصيد أن : لزمخشيري أقد أتى عليى التقريير والتقرييب ، واليذي أفدمي  مين كيال  ا: فالم نى 

وذليك ا سيتفدا  المجيازي اليذي خيرج إليى  ،( قيد)داخل سياق ا ستفدا  أصبح لديا م نيى ( هل)
هيذه الزييادة فيي الم نيى ، وتجيدر اإلشيارة ( هل)م نى التقرير والتقريب ، هو الذي أهفى على 

إحصياء أشي اره  ؛ ميا  ل  تست مل عند الجياهليين كلدي  ، كميا تبييَّن مين(  ...أهل)هنا أنَّ صيغة 
وا سيتفدا  يفدي  مين هميزة مقيدرة م ديا كانيت ترافقديا ( أهل)يج ل من زع  من ير  أن أصلدا

دوما  زعما نظريا أكثر من  تطبيقيا ، وقد يكيون زييد الخيير أول مين يردنيا عني  هيذا ا سيت مال 
 . ويحتمل أن  أعاد حرف ا ستفدا  من باب التوكيد 
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ه علييى الزمخشييري الييذي ي تقييد أنيي  وجماعيية آخييرين يييرون أن ويسييتمر ابيين هشييا  فييي ر دَّ
ه علييد ( قيد)أبدا بم نى ( هل) ثي  ييذكر ب يد ذليك أنَّ قوميا  ، (1)، وليسيت بنيا حاجية إليى تتبي  ردَّ

ي  الصيواب ، وأنديا فيي اآليية هيذه ( قد)  تأتي بم نى ( هل)آخرين زعموا أنَّ  أصيال ، ويير  أنَّ
ُر ب  من أنكر الب ث ، وقد عل  أند  يقولون لالستفدا  التقري)) :اآلية ن   قد مهى : ري ، والُمقرَّ

فاليذي أحيدث النياس ب يد أن لي  يكونيوا كييف يمتني  عليي  : دهر طويل   إنسان في  ، فيقيال لدي  

،  (22:الواق ية){و َوَلاقادْ  َلِمْتُ ُ النَّشْأاوَ الْـأُولان فالاـوْال تاـذاكَّرُ   }:إحيااه  ب د موتد    وهو م نى قول  ت الى 

ميين أنشييأ شيييئا ب ييد أن ليي  يكيين ، قييادرل علييى إعادتيي  ب يي د : أي فدييالَّ تتييذكرون فت لمييون أنيي  
جنيياه عليى رأي الزمخشييري أ  عليى رأي ابيين (2)((عدمي   ، إن ميا ييياول إليي  الم نييى سيواء أخرَّ

لالستفدا  ما هل يسمح سياق : هشا  قريبل ب ه  من ب ا جدا ، ولكن الساال الذي يبقى قائما 
قيد ( هيل)ميا أشيار إليي  الزمخشيري لي  أمثلية أخير  في  أعتقيد أنَّ ، ( قيد)في  م نيى ( هل)أن تفيد 

وقيد . عليى م نيى التقريير ( قيد)يجرها م نى ا سيتفدا  المجيازي إليى أن يخيرج بديا إليى م نيى 
 . (3)تس ة است ما ت قرآنية يمكن أن تاول بدذا الم نى( 9( )هل)استط ت أن أرصد ل 

 
يية عليي  األصييوات فييي دراسيية اللغيية ، كمييال محمييد بشييرلقييد أشييار  يية  إلييى أهميَّ مبينييا إمكانيَّ

يية والجمييل ا سييتفداميَّة  التنغي  أو التلييوين فييعلييى أسيياٍس صييوتيٍّ ؛ التفريييق بييين الجمييل اإلثباتيَّ
، ويمكين أن يكيون فيصيال فيي الجملية عناصير الد لية  بيين مين تجاهلي الموسيقي جزء   يمكن 

هل هي إتباتيَّة أو استفداميَّة حقيقيَّة    ل  مَ حكما في تشخيا الجُ و
، وير  في قول المفسرين   (4)

خروجا من الحقيقية إليى المجياز فيي اسيت مال ( لالستفدا  التقريري)في آية الدهر أندا  نواللغويي
الجمليية علييى إنَّ طريقيية إلقيياء  (5) (( . وفيصييل األميير فييي رأينييا هييو التنغييي  والموسيييقى))( هييل)

ولقيد   (التقريير)الحقيقيي أو المجيازي  ا سيتفدا فدم  هل كان المتحيدث يرييد هي التي تُ  المتلقي
استثمر القرآن الكري  الجانيب الصيوتي خيير اسيتثمار فيي إيصيال الم نيى إليى المتلقيي ، لكين قيد 

يير ل . الم نييى دون ذاك  تحديييد هييذالن المت ييددة ائقرا سييت انة بيياللقييرآن الكييري  يت يييَّن علييى المفسِّ
 وبالجملة فإنَّ التنغي  اليذي لي  أثيره الكبيير فيي تحدييد ب يا الم ياني فيي الكيال  ميا هيو إ َّ جيزء

ا يكيون هيذا الفدي  متفقيا مي  ميا افترهي  الفصيل مين كيون وبيذمالبسات الكيال  ،  السياق وب ا
ة مالسياق   . في تكوين الم اني الدامشية للحروف  ةاثرقوَّ
 

قاــاتا َهــْل َ ِلْمــُتْ  َمــا فاَعْلــُتْ  بهُيوُ ــَف َوأاِعيــِب إهْذ أاْنــُتْ          }:ذا ا سييت مال قوليي  ت ييالىوميين أمثليية هيي

،  (2) ((.ذكره ب ا أهل التفسير (قد)بم نى  (هل)ن إ :)) ، قال ابن الجوزيُّ  (89:يوسف){جَاهِلُو َ

{ وهل أتياك }: قول ))  :رازي ، قال ال (9:ط  ){وَهَلْ أاتااكا حَدِيثُ مُو َن}: ، ومندا أيهاً قول  

وإن كان على لفظ ا ستفدا  الذي   يجوز على هللا ت الى لكن المقصود من  تقريير الجيواب فيي 
كما يقول المرء لصاحب  هل بلغك خبير كيذا  فيتطلي  السيام   ، ، وهذه الصيغة أبلغ في ذلك قلب 

ان الجيواب يصيدر مين قبيل النبيي ، ولو كان المقصود هو ا سيتفدا  لكي إلى م رفة ما يرمى إلي 
 ،وهل أتاك حديث موسيى هيذا اسيتفدا  تقريير:)) ، وقيل  (7) ((.علي  السال    من قبل هللا ت الى

 ،( قد)وهذا م روف عند اللغويين أن تأتي هل م برة عن : قال ابن األنباري  (قد أتاك) : وم ناه
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، وهكيذا فيإن  (1)((. قيد بلغيت : يرييد  اللدي  هيل بلغيت :وهو أفصح ال رب فقد قال رسول هللا 
 .هذا من جدة القرآن الكري  . هذا الم نى نستطي  أن نتلمس ل  شواهد أخر  

 

منديا قيول عليى هيذا الم نيى ، ومن الش ر يمكن أن نحمل ب ا أبيات أصحاب الم لقيات 
 :(2)الحارث بن حلزة 

 (الخفيف)  

ـــــــامَ يُنتا َــــــــبُ النــــــــا          هَــــــــل  َلِمــــــــتُ  أايـ 
 

 ُس  ِــــــــــوارا  لِ ُــــــــــلب حَــــــــــيٍّ  ُــــــــــواُء            (مـ)
 

 
الم نى هنا يمكن أن يكون قد علمت  أيا  ُينَتَدُب الناس في الغارات ويكون لكيل حيي عيواء 

 :(3)ومندا أيها قول عمرو بن كلثو  . ، فإن لنا في تلك األيا  شأنا  وصيا ل 
 (الطويل)  

ــا   ــوَيره مَغارُنــــ ــن بهنــــــعَ الثُــــ ــل أاتــــ         أاال هَــــ
 

ــله                ــ  تارَحَـّ ــحن لـا ــيِّ كالـــبٍ وَال ُـ   َلـــن حَـ
 

 . (4)أي قد أتى بنت الثوير أخبار رارتنا على حي ُكليب مصبحين 
 

وقد خرج ا ستفدا  إلى هذا الم نى  (إنَّ )بمعنى ث  إن التحقيق قد يكون م   التأكيد فيكون 

ل  هَلْ فِي }:األصلي ، وقد حملوا علي  قول  ت الىأداء هذا الم نى م  م ناها ( هل)المجازي فحمَّ

ر حجية  ن ذكي يد كمي اسيتفدا  والميراد مني  التأكي :))، قيال اليرازي  (5:الفجير){ذالََِ قاسَـ ٌ لِـذِإ حِجْـرٍ   

هل فيما ذكرت  حجة  والم نى أن من كان ذا لب عل  أن ما أقسي  هللا ت يالى بي  :  ، ث  قال باهرة
، فدو حقيق بأن يقس  ب  لد لت  على  ود ئل على التوحيد والربوبيةمن هذه األشياء في  عجائب 

إن في هذا القس  مكتفى لمن عقل عن رب  ، مما هيو أرليظ :)) وقال الطبري م ناه  (5) ((. خالق 
، إن هيذا الم نيى اليذي فدمي  قلَّية مين المفسيرين لي  أجيد لي  نمياذج أخير   (2)((. األقسيا من  في 

ه قيو  ب ييدا ، فتصلح أن تحمل على م ا سيتفدا  هنيا ديو يير  ثل  ، وقيد هي ف  ابين هشيا  وعيدَّ
، ( صيادق أو كياذب)لقد قدمت في بداية الكال  إن المجياز قيد يست صيي عليى قاعيدة .  (7)للتقرير

ومادا  ا ستفدا  هنا مجازيا فل لَّ مفسرا يفد  من  وجدا لم نى ما ويرفه  اآلخر في حين يفدي  
على قرائن م ينة تظدر ل  مين خيالل السيياق  زمرتكاه األول ، وفد  كل مند  اآلخر وجدا   ير

 . ال ا  للنا 
 

 النفي:  الثانيالمعنى 
ي   إلى اإلنكار ومن أه  م ياني اإلنكيار النفيي ، ويمكين( هل)قد يخرج ا ستفدا  ب   إن يقسَّ

إنكيار عليى : ثالثة أوجي   على( الَمن  ك ُور)اإلنكار الذي يخرج ل  ا ستفدا  في المجاز من حيث 
: ، وإنكار على من أوق  الشيء ، نحو ( أتقول زيد مريا: )من ادعى وقوع الشيء، نحو قولنا

، وإنكار لوقوع الشيء ، وهيذا هيو م نيى النفيي ، وهيذا اليذي تنفيرد ( أتهرب زيدا وهو أخوك)
 .(8)عن الدمزة ، في حين تأتي الدمزة في النوعين المتقدمين ( هل)ب 
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قييد كييان خييروج ا سييتفدا  إلييى م نييى اإلنكييار بييارزا وحاهييرا فييي اسييت ما ت الشيي راء ول

ُ  السياُق على ( هل)ل  النافية ؛ ولدذا دخلت على الخبر ب يدها ( ما)أن تكوَن مثل ( هل)، وقد ُيَحتِّ
 :(1)، وقد وردت في أش ار أصحاب الم لقات ، فمندا قول لبيد( إ َّ )

 (الطويل)  

 مُتعَــــــــةس مُســــــــتاعاَرٌو              إالَّ الــــــــنَفسُ هَــــــــله
 

ــ ُره   ــــــر ا أاشـــــ ــا فـا ــــــأتي رَبَّ ـــــ  تُعـــــــارُ فاتـا
 

ًَ مت ةل مست ارةل   ً  ً  ً   . (2)أي ما النفس إ  
 

 :(3)وكذلك است ملدا عنترة بدذا الم نى قائال 
 (البس يط)  

ــُب        هَـــــلفاســـــائِلي فارَ ـــــي   ُكنـــــُع أُطلِقُـــ

ــي   ــيفَ  َن  ــائِلي السَ ــل وَ  ــرَهَ ــِب        ا  بُع به

ــي   ــرُمحَ  َنـ  ــائِلي الـ ــل وَ ـ ــبِ        هَـ ــعُ بـه  طاعَنـ
 

ــــــَِ إالَّ    َلـــــــن مَوكِـــــــبٍ كااللايـــــــله مُحتابـه

ــةِ  ــومَ ال اري َـــــــ ــَِ  إهالَّ يَـــــــ ــةا اثالِـــــــ  هامَـــــــ

ــَِ  إهالَّ ــره وَا انَــــــ ــ َ النَحــــــ ــدَرَّاَ بَــــــ               اثُــــــ
 

النافييية ، وقييد ( مييا) نييى فييي هييذه األبيييات مثييل م( هييل)فا سييتفدا  المجييازي ج ييل م نييى 
ة مي  ( هيل)است مل امرا القييس  ة مي  ( إ َّ )مير  ( ميا)لت طيي م نيى ( ريير)واسيت ملدا ميرَّ

 :(4)القيس  امراالنافية في الموه ين ، قال 
 (الطويل)  

ــــأُ ـــــادِ  وَي ِ نـــــَد هِـــــرٍّ وَفارتانـــــن       بُإ الصَـّ
 

ـــ ُأافنــــن شَــــبابهيَ  وَهَــــلوَليــــدا    ــر   ـا        هِــ
 

 ( .هر)ما أفنى شبابي إ َّ حبيبتي : ي أ
 

أا ْ  إهلَّـا  يَنُِْـرُو َ  هَـلْ }:فيي القيرآن  قولي  ت يالى  (هل)هذا ا ست مال المجازي ل  ومن موارده

ييراد بي  هنيا « هيل» )): ، قيال القرطبييُّ  (211مين اآليية: البقيرة){يَأْتِيَ ُ ُ اللَّبُ فِي ظُلاـلٍ مِـنَ الْغامَـامه وَالْمَ ئِ اـةُ    

د بَشَـرا    إهلَّـا  كُنْـعُ هَـلْ  قُـلْ  ُـبْحَا َ رَبِّـي    }: ، ومثلديا أيهياً قولي   (5) ((إ َّ ، أي ما ينتظيرون  الَجح 

. (2)((أتبع ما يوحى إلّي من رّبي« إاّل بشرًا رسواًل»ما أنا  :  أْي ))،  (93من اآلية: اإلسراء){رَ ُوال 

دا إليى هيذا  اول عين إخراجي لمسيهيو ا (هيل)وأُكرر هنيا أن السيياق اليذي وردت فيي  . (2)((رّبي

وهيو  ،...بأداة رير صيريحة فيي النفيي ،)) ، فالنفي هنا نفي همني أي حصل  الم نى المجازي
، وهييذا ي نييي أن هنياك أدوات تنتقييل ميين  ( المقيا )يسيتفاد ميين السييياق ، ومين المواقييف الكالمييية 

، (7) .(( لغيوي م ييَّن م ناها الوظيفي أو الم جمي إليى م نيى آخير ، إذا ميا وهي ت فيي تركييب
همن سياق ( هل)النافية ، بل األصح أن يقال قد ترد ( ما)تساوي ( هل)فليس دقيقا أن نقول إن 
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ييراد ( هيل)ا ستفدا  المجازي بم نى النفي ، و  أر  عبارة القرطبي  المتقدمة إذ قيال بديا عين 
 .على الكافرين  هنا مست مل لتقرير الجحدالمجازي  ستفدا  ا، فدقيقة بدا الجحد 

 

وقد يخرج بدا السياق إلى جدة م ان مجازية أخر  مندا التوبي  والتقرير ، فيكون م ناها 
النافية ، وكانت هذه الطريقة شائ ة فيي أشي ار أصيحاب (  )أو م نى ( ليس)المستلُّ مندا م نى 

 :(1)الم لقات ، مندا قول امرئ القيس
 (الطويل)  

ـــ  ــباحا  أايو ــ ــ  صَـــ ــا         أاال  ِـــ ــلُ البـــ ــ  ا الطالـا

ــــــدٌ          وَهَـــــــل يَعِمَـــــــن إهلّـــــــا  َـــــــعيدٌ مُ الَـّ

        وَهَــــل يَعِمَــــن مَــــن كــــا َ أاحــــدَلُ  َ ــــدِهِ        
 

ــره ارـــا     وَهَـــل يَعِمَـــن مَـــن كـــا َ يف العُصُـ

ــاته    ــعُ بهأاوجــــ ــا يَبيــــ ــومه مــــ ــلُ ا ُمــــ  قاليــــ

ــــــــةِ أاحـــــــــواته       ثا ثـــــــــ َ شَـــــــــ را  يف ثا ثـا
 

و  : ) النافيية أي (  )م نيى ( هيل)إلنكاري في البييت األول يج لنيا نفدي  مين ا ستفدا  ا
ُف ( ي من من كان في ال صر الخالي ( ميا)فيي  لُت طيَي م نيى ( هيل)، أما في البيت الثاني فُتي َوظَّ

الواردة م دا م نى الحصر والقصر ، أما في البيت الثاليث فت يود ( إ َّ )النافية ومن ث  تفيد هي و
لكين ا سيتفدا  ( هيل)، فيالحرف واحيد ...( و  ي من من كان أحدَث :)أي (  )طي لنا م نى لت 

ف  إلفيادة  م ياٍن مت يددٍة ، وهيذا هيو سيحُر المجياز  فيي اللغية وسيبُب ا عتمياد عليي  كثييرا فيي 
وظَّ

 :(2)ومثل هذا ا ست مال قول طرفة. النصوا األدبية عموما والش رية بصورة خاصة 
 (الطويل)  

ــرَ الــــــوَ ن         ـــــرهإ أاح ُــــ  أاال أايو َــــــذا الزَّاجـه
 

ــدإ          ــل أانـــعَ مُ لِـ ــذّاتِ هَـ ــ َدَ اللـا  وَأا  أاشـ
 

يي  يحهيير الييورى ويحهيير : التقييدير أنييك لسييت بمخلييدي ، فطرفيية ُينكيير علييى ميين يلوميي  أنَّ
 .ل  اللذات، ويستفد  مقررا ل  ومنكرا علي  ، هل يهمن ل  الخلود إن امتن  مما  م  ألج

 :(3)ومثل هذا الم نى أيهاً قول الحارث بن حلَّزة 
 (الخفيف)  

ــزا اثُنـــــــــ           ـــــ ــاليفِ قاومِنــــــــا إهذ  ـا  كاتا ــــــ
 

 ــــــذِرُ هَـــــله ناحـــــنُ البـــــنه هِنـــــدٍ ره ـــــاءُ         (مـ)
 

إن هيذا الم نيى . فالحارث ُينكر على ابين هنيد أن يكونيوا عبييدا لدي  ،  أي لسينا عبييدا لي  
 .ار أصحاب الم لقات تكرر كثيرا في أش 

 
وكذلك كان شائ ا فيي القيرآن الكيري  أن يسيت مل أسيلوب ا سيتفدا  اإلنكياري ليفييد م نيى 

ــنْ  }:، فميين أمثليية األول قوليي  ت ييالى(  )أو ( ليييس)م نييى ( هييل)النفييي ، ولت طييي فييي   ــلْ مِ ــلْ هَ قُ

أي قل لد  ييا محميد ذليك عليى  :))، قال القرطبيُّ  (34من اآلية: يونس){شُرَكاائِ ُ ْ مَنْ يَبْدأُ الْ الْقَ ثُ َّ يُعِيدُه

ــ َّ يُعِيــدُهُ  }جديية التييوبي  والتقرييير؛ فييإن أجييابوك وإ َّ فيي  ــقَ ثُ ــدَأُ ٱلْ الْ ــبُ يَبْ ــله ٱللَّ وليييس ريييره يف ييل  {قُ

، فدذا ا ستفدا  اإلنكاري يخرج إلى م نى التوبي  والتقرير ، والجيواب لييس مطلوبيا  (4)((.ذلك
الحقيقة ، فسكوتد  ي ني إقراره  ، وسكوتد  ي ني أن ليس من شركائد  من يف يل في  على وج  
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ــْن         }: ومثليي  قوليي  . ذلييك  ــْل ِم ــبه ِد َه ــي اْل ــوا ِف ــْنُ ْ  َبْطشــا  فاَنقَُّب ــدو ِم ــْ  أاَش ــْرٍ  ُه ــْن قا ــْبلاُ ْ  ِم ــا قا ــْ  أاْهلاْ َن َوكا

:  ، أي   (1) ((. أي ل  يكين لدي  محييا ،استفدا  بم نى اإلنكار  ))، قال الرازي  (32:ق  ){مَحِي ٍ

 .ليس لد  من محيا 
 

قُلْ هَلْ يَسْتاوهإ الْأا ْمَن }:النافية ، مثل قول  ت الى (  )وقد يج لدا ا ستفدا  اإلنكاري بم نى 

 ْمَن وَالْأاصَ ِّ وَالْبَصِ ِ وَالسَّمِي ه مَثالُ الْفارهيقايْنه كاالْأا}:  ومثلدا قول   (51من اآلية: األن ا ){وَالْبَصِ ُ أافا  تاتافا َّرُو َ

ِ ُلَمـاُت        }:، وكذلك  (24:هود){هَلْ يَسْتاوهيَا ه مَثا ً أافا  تاذاكَّرُو َ ُقْل َهـْل َيْسـتاوهإ اْلـأاْ َمن َواْلَبِصـُ  أاْم َهـْل تاْسـتاوهإ ال

ال يال  والجاهيل كيذا   يسيتوي  كميا   يسيتوي : أي  :)) ، قيال النحياس  (12مين اآليية: الرعيد){وَالنوـورُ  

 . (2)((  . المطي  وال اصي
 
 

 : األمر المعنى الثالث

أو  م نيى األميرييراد بي  فيي اسيتفدا  مجيازي ( هيل)است ملت فيدا هنالك ب ا المواه  

:   ت يالى انتدوا ، ومثل  قولي: ، أي (91من اآلية: المائدة){فا َلْ أانْتُ ْ مُنْتا ُو َ}:، مندا قول  ت الى (3)الندي

 ، (81مين اآليية:األنبيياء){فا َلْ أانْتُ ْ شَـاكِرُو َ }:، وكذلك  أسلموا: ، أي (14من اآلية: هود){فا َلْ أانْتُ ْ مُسْلِمُو َ}

واعل  أن هذا وإن كان استفداماً في الظاهر  :))اشكروا ، قال الرازي في تفسير آية المائدة :  أي
ألني  ت يالى ذ  هيذه األف يال ؛ هيذا المجياز  نَ ُسي، وإنميا حَ  يقيةإ  أن المراد من  هو الندي في الحق

 اإلقيرارعليى  ، فلميا اسيتفد  ب يد ذليك عين تركديا لي  يقيدر المخاطيب إ َّ  وأظدر قبحدا للمخاطب
فدييل أنييت  }أتف ليي  ب ييد مييا قييد ظديير ميين قبحيي  مييا قييد ظديير فصييار قوليي  :  ، فكأنيي  قيييل ليي  بييالترك
    بيإقرار الملكيف بوجيوب  ت الى على وجوب ا نتداء مقروناً  جارياً مجر  تنصيا هللا{ منتدون
أي اشييكروا هللا علييى مييا يسيير عليييك  ميين هييذه  :))، وقييال فييي تفسييير آييية األنبييياء (4)((. ا نتديياء
ميا كانيت لتاديي  ليو  ورودهيا فيي اسيت مال ( هيل)إن الم نى الذي خرجيت لي   . (5) ((. الصن ة

ستفدا    تادي م نيى األمير البتية ، إذن السيياق اليذي وردت مجازي لالستفدا  ، فدي خارج ا 
 .في  هو الذي مكندا من إعطاء م نى جديد فهال عن الم نى الموهوعة ل  في أصل الوه  

 
هيمن سيياق ا سيتفدا  المجيازي فيي القيرآن ( هيل)التيي أدتديا الدامشيية هذه هي الم اني 

. ا سيتفدا  المجيازي خيارج سيياق أن تاديديا  ما كيان لدياو، الكري  ودواوين أصحاب الم لقات 
في حين كانت المصادر تذكر هذه الم اني عليى أنديا م يان أصيلية ياديديا الحيرف بنفسي  ، وليو 
فرقت بين مستو  ا ست مال المجازي للغة ومستو  است مالدا ال يادي فيي لغية الت اميل الييومي 

، بيل هيي م يان مجازيية يتوصيل إليديا ( هيل)ل لدا ل  تذكر تلك الم اني على أندا م ان حقيقية ل 
 .من خالل السياق وهذا هو م نى قولنا بالم نى المركزي للحرف والم اني الدامشية 
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 ( ي ا: )ثاني عشر 
 

فدييي أُ ُّ ( ييا)، وأكثيير هيذه األحيرف اسيت ما  هيي  (1)للنيداء فيي كيال  ال يرب سيَتُة أحيرف
ف موهوع لنداء الب يد حقيقًة أو حكماً ، وإنما كانت مختصًة حر( يا)الباب في أحرف النداء ، و

مما يسمح للناطق بدا أن يمدَّ صوت  بدا كما يريد وبحسب حاجت  ( األلف)بالب يد  ؛ ألندا تنتدي ب 
يل هيي مشيتركة بيين القرييب  ا نتبياه ، وقيفيي ، وقيد ينياد  بديا القرييب توكييدا وزييادة  (2) لذلك

والميراد بالب ييد حكميا النيائ  والغافيل والسياهي ، وإن كيان . (3)ا والمتوسيط والب يد ، وقيل بيندمي
ي إ َّ مي  الجديد ورفي  الصيوت  قريبا من المنادي ؛ ألن أي فيرد مين هيا ء   يقبيل عليى الُمنياد 

ه ، ومن أمثلة المناد  الب يد قول النابغة  : (4) الذبياني ومدَّ
 (البسيط)   

ــــــــةا بهالعَليـــــــــا  ءِ فاالسَـــــــــنَِد       يـــــــــا دارَ مَيَـّ
 

ــدِ    ــالِفُ األابَـــ ــا  ـــ ــاتا  َلاي ـــ ــوَت وَطـــ  أاقـــ
 

 :ولما كانت الدار   تجيب النداء أنزلت منزلة الب يد ، ومن نداء المتوسط بديا قولي  ت يالى
يا أيدا يا رجل و : ، ومن أمثلة نداء القريب بدا قولنا  (51من اآلية: هود){يَا قاوْمه ال أا ْأالُ ُ ْ  َلايْبِ أاجْرا }

: على م نى التوكيد قيائال ( يا)وقد حمل سيبوي  نداء القريب من المتكل  والملتفت إلي  ب . الرجل 
 ( كييذا كييان األميُر يييا أبييا فييالن:)للييذي هييَو مقبيلل عليييك بوجديي  ، مسييتم ل منصيتل لييك  كميا تقييولُ ))

فيإذا :)) النيداء ، قيائال  على م نى التأكيد م نيى ال نايية بميا ب يد ، وزاد الزمخشريُّ (5) ((. توكيدا
وقد .  (2) ((. ن فذلك للتأكيد الماذن بأن الخطاب الذي يتلوه م ني  ب  جداً اط  فَ نودي ب  القريب المُ 

ث م   في أثناء الحيديث ،  ة ا نتباه للحديث ألهميت  فيصار إلى خطاب الُمَتحدَّ وقد يراد زيادة شدَّ
ث و ( ييا أبيا فيالن : )إذا بيك تقيول لشيخا م يين وهذا جار عنيدنا حتيى الييو  ، فحيين أنيت ُتحيدِّ

 .وهذه اإلهافات كلدا م ان هامشية يهفيدا السياق على الجملة . طالبا من  أن يلتفت إليك بكل  
 

                                                 
النيداء  ، 221 -219:، شير  ألفيية ابين ماليك 118\8: ، شير  المفصيل 198: مي  فيي ال ربيية ل، ال411: األصول في النحو :ظ   - 1

 .9:ال ربيَّة في 
: ، شيير  المفصييل  222:، البيييان فييي شيير  اللميي  19: ، حييروف الم يياني  233\4: ، المقتهييب  231-229\2: الكتيياب : ظ   - 2

 .14 -13: النداء في ال ربيَّة  ، 125  -124\2: ، األشباه والنظائر 488: ، مغني اللبيب  118\8
،  244\1: ، الكشياف  92:، م ياني الحيروف  411-411: األصول في النحو : د  ينظر م  المصادر المذكورة في الدامر المتق  - 3

، األشييباه  415\4( :يييا)مييادة  :، القيياموس المحيييط 351-349:الجنييى الييداني ،452-451:، رصييف المبيياني 415\2: البرهييان 
 .78\3 :والنظائر

 . 37:  ديوان النابغة الذبياني  - 4
 . 232\2: الكتاب   - 5
 . 224\1: اف الكش  - 2



 - 125 - 

عنيدما يليديا ميا لييس بمنياد  ، وهيو أحيد  للتنبياه المجاردتيأتي ( يا)وقال ب ا النحاة إن 
 : (1)خمسة أشياء

 
فيي قيراءة للزهيري والكسيائي  (( أ  يا اسيجدوا ))األمر ،  -1

ي (2) بين ال مَ ، ومني  قيول الشَّ
 : (3) (ه 22ت)الذبيانيهرار 

 (الطويل)   

ــنْجَاته            ــارَوِ  ِــ ــلا  ــ ــقِيهاني قابــ ــا ا ــ  أاال يــ
 

ــاته    ــاكِراتٍ وَآجـــــــ ــا بَـــــــ ــلا مَنايَـــــــ  وَقابـــــــ
 

 
 : (4)الدعاء ، كقول الشاعر -2

 (البس يط)  

ــ ــعْا لايَــــــــ ــوامه ةُنَــــــــ ــكُ اهلل واألقــــــــ    ُ هلــــــــ
 

 مــــن جــــاره  ا َعَمْ لــــن  ِــــ  والصــــا  َ 
 

 .(27من اآلية: الفرقان){يَا لايْتانِي اتَّ اذْتُ مَ َ الرَّ ُوته  َبهي ً}:ليت ، نحو قول  ت الى  -3

ربَّ ، نحو قول الشاعر -4
(5) : 

 (الرجز)  

ـــــــوَ َّدا   يَـــــــا رُبَّ  َـــــــارٍ بَـــــــاتَ مَـــــــا تـا
 

ـــــــــف  اليَــــــــــدَ   اإالَّ ذِرَااَ العِــــــــــيسه أوْ كـا
 

 : (2)( ه 111ت)حبذا ، كقول جرير -5 
 (البس يط)  

ــلٍ           ــن جَبَـــ ــا ه مِـــ ــ ــلُ الرَيـ  ــذا جَبَـــ ــ ــا حَبَـّ  يـــ
 

ــا     ــن كانــــ ــا ه مَــــ ـــ ــاكِنُ الرَيـ  ــذا  ــــ ـــ  وَحَبَـّ
 

في مثل هذه المواه  المتقدمة حرُف تنبي    حرَف نداٍء على رأي ها ء ، وقالت ( يا)ف 
، ( أ  يا ها ء اسجدوا)داء ، والمناد  محذوف ، والتقدير إندا التي للن: طائفة أخر  من النحاة 

قد نابت مناب الف ل المحذوف ، ولو ( يا)بأن : ، وقد ُردَّ عليد  بأمرين ( أ  يا هذان اسقياني ) و
أن المنياد  م تميد المقصيد : حذف المناد  لز  حذف الجملة بأسرها ، وهذا إجحاف ، وثانيدميا 

وقد نقل عن ابين ماليك التفصييل ، إذ يير  إن وليديا األمير أو اليدعاء . فإذا حذف تناقا المراد 
أو ( ربَّ )أو ( لييت: )فدي للنداء ، والمناد  محيذوف ، لكثيرة وقيوع النيداء قبلدميا  ، وإن وليديا 

،  الخالف المزعو  هو خالف شكلي في المصطلح   حقيقة لي  أعتقد أنَّ و. (7)فدي للتنبي ( حبذا)
 :وذلك لسببين 

 
 :السبب األول 

تنبييي  المييدعو ليقبييل )) النييداء واحييد ميين أسيياليب الطلييب فييي اللغيية ال ربييية ، ويييراد بيي  
اطب  بما تريد أن تخاطب  ب  وليس النداء إخبارا و  استخبارا و  أمرا و  نديا خلت ))،(8)((عليك

 ائيك إيياهشيئت ب يد دع نديا و  عرها و  تمنييا ، وإنميا تلقيي إليى الميدعو مين هيذه الم ياني ميا

                                                 
 .237\3، دراسات ألسلوب القرآن الكري 489-488:، مغني اللبيب351-349:، الجنى الداني453-452:رصف المباني: ظ   - 1
 .323\2: النشر في القراءات ال شر : ظ   - 2
، شير   52\14: المخصيا  ، 224\4:الكتاب : وينظر م   ...( أ  يا اصحباني :)وروايتدا في الديوان  ،452: ديوان الشمال   - 3

 .12:، النداء في ال ربيَّة  115\8: المفصل 
 .15:النداء في ال ربيَّة  ، 121\8: ، شر  المفصل  153: ، أخبار أبي القاس  الزجاجي219\2:الكتاب: قائل  مجدول ، ينظر   - 4
 . 498\7: ُة األََدب  ُخَزانَ ،   172: ، جواهر األدب 351: الجنى الداني : قائل  مجدول ، وينظر   - 5
 .199\11:  ُخَزاَنُة األََدب  ، 351: الجنى الداني : ،  وينظر م    592: ديوان جرير   - 2
 .12 -15:النداء في ال ربيَّة  ، 489-488: ، مغني اللبيب 351 -349:، الجنى الداني  453-452: رصف المباني : ظ   - 7
 .2:    النداء في ال ربيَّة ، وينظر م411\ 1: األصول في النحو   - 8



 - 122 - 

ي:))أو ب بارة ثانية  (1)((. َف على الُمَنياد  ط   ، وقيال عني  التفتيازانيُّ  (2)((. التصويت بالُمَناَد  لَي  
ي ُمُن فيي  فأصيلُ .  (3)((. لفظيا أو تقيديرا( أدعيو)طلُب اإلقبال  بحرٍف نائٍب منياَب :))إن   النيداء َيك 

، إنَّميا ُيَصي اُر    وداً لنفسي والنيداُء لييَس مقصي.  طلب لفت ا نتباه إليك وجلب  فكر  الُمَناَدي نحوكَ 
ي إلى ما َيج يُء ب ًدهُ من الكال   )) إلى الن داء   مني  وصيول  فالغاييةُ .  (4)((.لتنبي  الُمَخاَطب  لَيصغ 

 .مفدو  الكال  التالي للنداء إلى المتلقي رير الملتفت إلى المتكل  ، فينبد  بالنداء 
 

إ َّ الَتَفطي َُّن والوقيوَف عليى الشييء ، ولفيت ( النيداء)الذي ج لوه قبالية ( التنبي )وما م نى 
مصطلح يفهي إلى وجود شخٍا ريير ملتفيٍت ُييراُد تنبيدي  ، ( التنبي )، و (5)النظر إلى ما تريد 

هذه ال ملية في حقيقتديا مطابقية تماميا . وشيء يراد التنبي  علي  ، وُمَنب   ينب  الغافل على الشيء 
اء الذي يتطلب أيهاً شخصا ريير ملتفيت إلييك ، وموهيوعا ترييد أن تبيني  لي  ، ونيداًء وهيو للند

ُعوا أن التنبيي  للحاهير أو القرييب أو مين أنيت  الُمَنبِّ  ، فما الفرق بين ا ثنين ، و  يمكين أن َييدَّ
النيداء ، مشغول م   في الحديث ، والنداء لغير ها ء ، فكل هذه المواطن قالوا إندا يصح م ديا 

فأما القريب فيصح ندااه إذا كان بمنزلة الب ييد ، فكيان نائميا أو سياهيا أو مشيغول اليذهن لدرجية 
ة إليى أن نلفيت عنايتي  لنيا ، وقيد ننيادي  كبيرة ، حتى أننا نجدد في النداء وقد نكرره أكثر من مرَّ

ب أو ب يد وكل مندميا ، وأما الحاهر، فدو إما حاهر قري(2)لنوا  بالرية مختلفة ( يا)القريب ب 
وبغيرهيا لنصيرف عنايتي  لنيا ، وأميا مين كنيا مشيغولين م ي  بحيديث فديذا ( ييا)يصح أن ننادي  ب 

أيهيياً يصييح نييدااه لزيييادة ا نتبيياه والتنبيي  ألهمييية الشيييء المييراد طرحيي  ، أو للتأكيييد ، أو لنييوا  
 .بالرية أخر  

 
لييس هيو الغايية بيل الغايية فيي   -ل قليل كما قدمنا قب -التنبي  ليس مقصودا لذات  ، والنداء 

فالتنبي  هو النداء والنداء هيو التنبيي  . كليدما أن يصل ما ب دهما من مفدو  الخطاب إلى المتلقي 
و  فارق حقيقيا بيندما ، وما  ذكره ال لماء من خالٍف خالفل رير واق يٍّ خيالفل فيي المصيطلح 

 .  في حقيقة الشيء 
 

حرفل من حروف التنبي  ، ُيَناَد  ب  ( : )) يا)أن المالقي  قال عن  ومن الطريف في األمر
ة ، و  ُيناد  ب  أخر  وأميا إذا لي  يكين ب يده المنياد  فتكيون للتنبيي     :))وقال ب يد قلييل (( مرَّ

َرَجياً ليب ا  (7) ((.رير ، وهل التنبي  يكون إ َّ لشخا ريَر ُمنَتب ٍ  ، إن اختالَف التسمية كان َمخ 
َها علييى نييوعين فقييط ، وهييذا مييا ا يير  ل لميياء ممييا وق ييوا بيي  ميين إشييكال فييي تركيييب الجمليية ، وَقص 

حيرف تنبيي  ، وهيي ( ييا:)) )ووافق الميراديُّ الميالقيَّ فيي رأيي  فقيال . سأذكره في النقطة اآلتية 
 ُّ ، فديي فيي هيذا حيرف نيداء ، وهيي أُ ( ييا زييد) أن تكون لتنبي  المناد  ، نحو: األول : قسمان 

، أر  أن هذا تالعب باأللفاظ    (8) ((.أن تكون لمجرد التنبي    للنداء : ، الثاني ...باب النداء ،
  طائل من  ، فمن يشاء أن يسميدا تنبيدا فل  ذلك ، ومن يشياء أن يسيميدا حيرَف نيداء فليف يل ، 

 .فالم نى واحد و  فارق بيندما 
 

 :السبب الثاني 
َ  ال لماُء اإلسينا َد عليى نيوعين إسينادل ف ليي وإسينادل اسيمي ، فكانيت بيذلك الجملية اسيمية َقسَّ

، ( النيداء) وف لية ، ول  يكن تقسيمد  هذا مطردا لدي  فسيرعان ميا ظديرت لدي  مشيكلة فيي مثيل 
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وأقلُّ : )) ولقد تنب  ب ا النحويين المتأخرين إلى خصوصية النداء في اإلسناد ، قال األشمونيُّ 
، (قائ ل زيد)و( استق :)س  ، نحوأو ف ل وا( ذا زيدل :)اسمان ، نحو [ ي اإلسنادأ]ما يكون من  ذلك 

فيي شير  ( هي 1212ت)، قيال الصيبان(( بشدادة ا ستقراء ، و  نقا بالنداء فإني  مين الثياني  
عند الجمدور من الثياني ،  أي ، فإن  أي الجملة الندائية( و  نقا بالنداء:)وقول  :)) هذا الكال  

وتوافق على هذا الرأي .  (1).(( ف ل وهو (أدعو) نائبة عن( يا)ركب من اس  وف ل ؛ ألن أي الم
 .أكثر ال لماء 

 

ويبدو أن سيبوي  كان ل  رأيل آخر في جملة النداء ، فسيبوي  كان قد قس  في كتاب  اإلسناد 
الف لييي ،  اإلسييناد ا سييمي ، واإلسييناد –وإن ليي  يتنبيي  إلييى ذلييك الكثيييرون  –علييى ثالثيية أصيينف 

والنوع الثلث اإلسناد الذي ي تمد على األداة ويجري ُمجر  الف ل فيي تيأثيره فيي األسيماء ، وقيد 
وميا ( إ َّ )، ا سيتثناء بي (  )، الحيروف الخمسية ، كي  ، النفيي بي  النيداء) :جم  تحت هيذا النيوع 

فيي ا سي  اليذي  هذه األصيناف الخمسية تتكيون الجملية فيديا مين أداة ت ميل هيي بنفسيدا( أشبددا 
تت لق ب  كما كان الف ل ي مل في ا س  اليذي يت ليق بي  ، وقيد عيالج سييبوي  هيذه المواهيي  فيي 
أبواب متتاب ة تدلَّ على رايت  الواهحة والصريحة ألندا قس ل قائ  برأس  فبيدأ بيأبواب الحيروف 

،  ...(( فيميا ب يده ، الحروف الخمسة ، التي ت مل في ما ب يدها ، ك ميل الف يل: )) الخمسة قائال 
، وكيان عيدد  (2) ((بياب   يكيون ، ولييس ، وميا أشيبددما :)) وآخر أبيواب هيذا النيوع هيو بياب 

أبواب هذا اإلسناد خمسة وستين بابا من همندا أبواب النيداء والندبية والتيرخي  ، وهيذه األخييرة 
  (3).ملحقة بأبواب النداء

 
يخليا النحياة مين إشيكال  -النيداء جملية ف ليية  اليذي   يكيون فيي  -إن تقسي  سيبوي  هذا 

روا أن حرف النداء نائب مناب الف ل  ذلك التقيدير اليذي يخيرج ( أدعو)كبير وق وا ب  ، حينما قدَّ
، ( ييا زييد)الجملة من حقيقتدا الطلبية جاعال إياها خبرية ، وهذا ما   يريده المتكل  مين نطقي  بي 

: ليى هيذا الواقي  بيأن ادعيى أن الف يل نقيل إليى اإلنشياء قيائال وقد حاول الصبَّان نفس  ا لتفاف ع
: خبير ، والنيداء إنشياء ، وأُجييُب ( أدعو)، بأن ( أدعو)وأعترا على نيابة حرف النداء عن ))

ية وجواب  هذا لي  يصير  بي  أحيد  (4) ((. نقل إلى اإلنشاء( أدعو)بأن  ، بيل هيو لي  إلثباتي    حجَّ
 .رير مسوغ  خروج عن حقيقة وه  اللفظ من

 

َتَواَفييَق َفدييُ  ب ييا النحييويين المحييدثين لطبي يية أسييلوب النييداء ووظيفتيي  ميي  فديي  سيييبوي  
إن أسلوب النداء ينبني على شيئين ، أداة نيداء ، ومنياد  ، ومندميا ينشيأ مركيب لفظيي :)) فيقول

ه في الجمل الف لية  ر، وليس في  إسناد ، و  يصح عدُّ ا قصيد النحياة كم –ليس في  م نى ف ل مقدَّ
ه جملة حتى وإن كانت رير إسينادية  ، –إلي   ييا : ، فلييس فيي مثيل قيولد  ...و  يصح أيهاً عدُّ

، ويا رجيال صيالحا ، شييء مين إسني اد أو تقيدير  زيد ، ويا رجل ، ويا عبد هللا ، ويا طال ا جبال
لمركيب اللفظيي هيو كتلية هيذا ا.  (5) ((. ف  ل ؛ ألن ذلك كل  نداء ، والنداء تنبيي  و  شييء رييره

واحدة كالكلمة الواحدة في رأي هذا الباحيث ييراد بي  التنبيي  ، وسيواء أكنيت أوافقي  اليرأي أ  ليي 
تلك هي أن النداء والتنبي  حقيقةل  ،مالحظة علي  فدو يوصلني إلى نتيجة مدمة هي ما أريدها هنا 

أما من حيث الم نيى . الم نى  واحدةل ، و  م نى للفصل بيندما   من حيث الشكل و  من حيث
فيي المواهي  ( ييا)فقد بينت  ، وأما من حيث الشكل ، فإن النحاة قيد اعترهيوا عليى مين قيال إن 

ألن قولد  إندا للنيداء يقتهيي أن تكيون الجملية كلديا ؛ الخمسة التي ذكروها للتنبي  وليست للنداء 
نائبية منياب الف يل اليذي ( ييا) هيذا مرتكيز عليى تصيوره  أن: محذوفة وهذا في  إجحاف ، أقول 
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ينبغي أن يكون هو ال امل في هذه الجملة ، أما على تصور سييبوي  وب يا النحيويين المحيدثين 
ُك فيي جملية النيداء( يا)ف  وهيي ال اميل فيديا فيي ا سي  ، فيإذا حيذف  ، ليست نائبة بل هيي المحيرِّ

بناًء عليى .  لكن النداء يبقى قائما فذلك لهرورات بيانية يقتهيدا المقا  ،( المناد )ا س  ب دها 
، ليشيمل ذليك أنيواع النيداء  للناداء العاامإنديا حيرفل موهيوعل ( ييا)ما تقد  أر  أن ُيَقاَل في حق 

 .كلدا القريب والب يد والمتوسط ، ويشمل أيها النداء المجازي والندبة وا ستغاثة ، وريرها 
 
 
 
 
 الحروف الثالثية: المبحث الثاني 

 
   (ال  أ  : )أوال 
 
حرف ثالثي ُيسَتفَتُح بي  الكيال  للتنبيي  والتحقييق ، وعالمتديا صيحة الكيال  بغيرهيا ، ( أ )

أاالا }:، نحو قول  ت الى(1)وهي تدخل على الجملة ، اسمية كانت أو ف لية ، و  تدخل على المفرد

أاال إهنَّ ُ ْ يَثْنُو َ صُدُورَهُ ْ لِيَسْتا ْفُواْ مِنْـبُ أاال  }: ول  ، وق (22:األن ا  من اآليية){لابُ ٱلْحُ ْ ُ وَهُوَ أا ْرَاُ ٱلْحَا ِبه َ

 : (2)ومندا قول امرئ القيس.  (5:هود من اآلية){حِ َ يَسْتاغْشُو َ ثِيَابَ ُ ْ يَعْلا ُ مَا يُسِروو َ وَمَا يُعْلِنُو َ

 (الطويل)  

ََ ِمنـــــــــ ُنَّ صـــــــــالٌِح        ــــــــ  أاال رُبَّ يَـــــــــوٍم لـا
 

ــــــــدارَوِ جُلجُـــــــــله  ِـــــــــيَّما يَـــــــــومٌوَال    بـه
 

ا ستفتاحية هل هي بسيطة أو مركبة ، يبدو أن ابين فيارس كيان  يير  ( أ )واخُتل َف في  
 (الدمزة)إن : َوَقد  قيل :))أندا اجتماع حرفين م  بقاء م نى كل حرف محفوظاً ومستقال ، فيقول 

البقيرة مين ){إهنَّ ُـ ْ هُـ ُ ٱلْمُفْسِـدُو َ    أاالۤ* ا ناحْنُ مُصْلِحُو َ إهنَّمَ}:لدعو  ف ي قول  جل  ثنااه نفيل  ( )للتنبي  و

َوف ي كيال  ال يرب كلمية أخير   . نفي لبإصال  عند  ( )فالدمزة تنبي ل لمخاطب و ،(12-11:اآليتين
ي  قيائ ل أمَ )قلت  وهي كلمة تحقيق إذا ، (اأمَ )ُتشبددا لَ   تجيء ف ي القرآن وهي   حقياً )فم نياه  ، (ا إن 

والتحقييق متيأٍت مين نفيي دعيو  اإلصيال  ، راج  إلى الدميزة فقيط هنا التنبي   . (3)((. (إن   قائ ل 
عاها المنافقون   .حرفين مجتم ين في كلمة واحدة ( أ )وبدذا تكون ،التي ادَّ

  
يَرًة م ناهيا (  )هيي مركبية مين الدميزة و:))في حين كيان الزمخشيريُّ يقيول  النافيية ، ُمَغيِّ

 [ :(4)وهو عمرو بن كلثو ]النافية في قول  (  )إلى التنبي  ، ولذلك جاز أن تليدا األول 
 (ر  وافال)  

ـــــــــــــنَّ أاحَــــــــــــــٌد َ لاينــــــــــــــا         أاال ال َيجَ لـا
 

ـــــــو ا جَ ــــــــله ا اهِلينــــــــا       فانَج َــــــــلا فـا
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يير  (1) .((وصييار يليدييا ا سيي  والف ييل والحييرف  فييالم نى هنييا كمييا يييراه الزمخشييريُّ تغيَّ
ب وصار للكلمة المركبة الجديدة م نى خاا هو التنبيي  والتحقييق وياكيد هيذا فيي مكيان بالتركي

إلعطاء م نيى التنبيي  عليى تحقيق  ؛ مركبة من همزة ا ستفدا  وحرف النفي{ أ } )):آخر قائال 

 (41:مين اآليية ميةالقيا){دِرٍأالاـيْسَ ذالِـََ بهقاــ    }:وا ستفدا  إذا دخل على النفي أفاد تحقيقاً كقول  . ما ب دها

ى بي  لقَّيتَ بنحيو ميا يُ  رةً ،   تكاد تق  الجملة ب يدها إ  مصيدَّ  ولكوندا في هذا المنصب من التحقيق
مات اليمين وطالئ دا« اأمَ »وأختدا التي هي .  القس  ووافق  عليى هيذا ابين ي يير  (2)((. من مقد 

ا ركيب ب هيدا مي  ب يا الحيروف إذ نأ))، وكان البصريون يرون (3)في شرح  واألسترآبادي
كميا قلنيا فيي ليو  بم نيى التحهييا ولوميا ، تغير حكمدا األول وحدث لدا بالتركيب حك  آخر 

، فالم نى هنا ناتج من خليط م نييين لحيرفين ، وب يد تركيبدميا أنتجيا م نيى  (4) ((وأ  وما أشبد 
د الحيرفين جدييدا قيد يكيون أعميق وأرنيى ، وهيو م نيى الحيرف المركيب ولييس م نياه م نيى أحي

َرا في بوتقة وُصبَّ مندما م نى جديد   .    األصلين ، فالحرفان كأندما ُصد 

، ووافقي  أبيو حييان األندلسييُّ فقيد  (5)ا ستفتاحية حرفل بسيطل ( أ )كان ابن مالك ير  أن 
ألن دعيو  التركييب عليى خيالف  ؛ بسييطل  التنبيدية حيرفل  (أ )ن إ: )) ردَّ دعو  التركيب قائال

( إنَّ )ويقد  دليال آخير عليى اعتقياده ببسياطتدا وعيد  تركيبديا هيو أنديا جياءت قبيل  (2)((. صلاأل
اعتيراا أبيي حييان  أعتقيد أنَّ ، و (7)و  يصح النفي قبيل أي مين هيذه( النداء)و( ليتَ )و( ُربَّ )و

حرفين مجتم يين ولكيل مندميا م نياه الخياا ، ( أ )يصح على ما طرح  ابن فارس الذي ير  
  تساوي في خواصيدا ( أ )لى رأي الزمخشري  واألسترآبادي فال يصح ألندما يريان أن أما ع

بل هذه حرفل جديدل مركب مين اجتمياع حيرفيين فتتغيير بيذلك خواصي  ، (  + الدمزة )وم ناها 
 .و  تصح المآخذ التي ذكرها أبو حيان علي  

بيَن حينمييا يقولييون عيين  فييإند  بييذلك ( حييرف اسييتفتا )اإنديي( أ )ييير  ابيين هشييا  أن الُم يير 
لُوَن م ناها الذي هو التنبي  على تحقييق ميا ب يدها ُيب َيِّ نوَن مكاندا ، وُيدم 
، فا سيتفتا    ييراه  (8)

ابن هشا  م نى بحد ذات  ، بل هيو إشيارةل إليى وقيوع الحيرف فيي مفتيتح الكيال  ، وكيان اإلربلييُّ 
ييل فيدييا فييير  أندييا حييرف تنبييي  إذا كييان ال غييرا ميين إدخالدييا تنبييي  المخاطييب لييئال يفوتيي  ُيفصِّ

المقصود بغفلت  عن  ، وتكون حرف استفتا  إذا كان الغرا من إدخالدا مجيرد تأكييد مهيمون 
وت ليق م نى المفردة على الغرا من إدخالديا فيي الكيال  يجرنيا إليى تأكييد .  (9)الجملة وتحقيق 

، وإدراك القرائن الخارجية يتوقف عل تفاعل ال وامل أو القرائن الخارجية للنا في م ناه ال ا  
مشترك بين المنش  والمتلقي ، وكلما كانت أواصر الترابط بيندما متينة استطاع المنش  إيصيال 
دف ات كبيرة من الم نى بجدد أقل من خالل مسالك مت ددة مندا ا عتماد على الم اني الدامشيية 

 .وما تهيف  من إرناء للم نى المركزي 

ردنا أن نج ل قول اإلربلي  أكثر قبو  على وفق فرهية الم نى المركزي والم ياني وإذا أ
هييو التنبييي  علييى تحقيييق مييا ب ييدها ، أمييا ( أ )الدامشييية أسييتطي  القييول إن الم نييى المركييزي ليي 

ا سيتفتا  فدييو لحييظ لموق دييا ميين الكييال  ، وميين يلحظيي  و  يغفييل عنيي  فقييد ج ليي  م نييى هامشيييا 
 .ومن يتجاهل  فدو يريد م ناها المركزي بصورة رئيسة . ى المركزي مهافا إلى الم ن
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  عالقية ( أ )م اني أَُخر وحقيقيُة األمير أن ( أ )الغريب أن ب ا المصادر ذكرت أن ل 
، وم ناهمييا طلييب الشيييء ،   العاارض والتحضاايضلدييا بتلييك الم يياني ، فقييد قيييل إن ميين م انيدييا 
ًل   :ت يالى نحيو قولي  ،  (1)بليٍن والتحهيا طليبل بحيثٍّ  وأحدهما أشد من اآلخر، فال را طلًب

النيور مين ){أاالا تُحِبوو َ أا  يَغْفِرَ ٱللَّبُ لا ُـ ْ }: ، وكقول   (13:التوبة من اآليية ){أاالا تُقااتِلُو َ قاوْما  نَّ اثُوۤاْ أايْمَانا ُ ْ}

 وحرفا بسيطا أ( أ )في  عن كون، ووج  الغرابة في األمر أند  في الوقت الذي تحدثوا  (22:اآلية 
مركبا رفل كثير من النحاة هذا األمر هنا ، ففي اآليتين الكريمتين عندنا همزة استفدا  اسيت ملت 

ا سيتفتاحية ، فا سيتفدا  المجيازي ( أ )، وليسيت هيذه  ( )است ما  مجازيا وكانت داخلة على 
لييط فليييس رريبييا أن نجييد النحييويين هييو الييذي أفيياد م نييى التحهيييا أو ال ييرا ، وميي  هييذا الخ

والبالريين قد استشددوا باآليتين الشريفتين عند تمثيلد  لخروج ا ستفدا  إلى م ان مجازية مندا 
دخليت الدميزة عليى { أ  تقياتلون} :))قال الزمخشريُّ في اآلية األوليى . (2)ال را والتحهيا

، ونقييل (3)((حييا  عليدييا علييى سييبيل المبالغييةال:  وم نيياه.  تقريييراً بانتفيياء المقاتليية{   تقيياتلون}
النافية والدمزة ، بخالف التيي (  )التي لل را مركبة من ( أ :)))المراديُّ عن ابن مالك قول  
فالذي دلَّ على التحهيا هنا كلمتان مجتم تان في موهي   (4) (( . لالستفتا  فإندا رير مركبة

 .واحد 

 :ه كلمة واحدة موهوعة للتحهييا قيال الطوسيي هذ( أ )وربما فد  ب ا ال لماء أن  
،  لف ا ستفدا أدخلت عليدا  ( )كلمة موهوعة للتحهيا على الف ل ، وأصلدا  {أ }قول   ))

موافقيية للتحهيييا  (أ )صييارت تقرييرا و (ليييس)إذا دخلييت عليى  أندييافصيارت تحهيهييا كميا 
 {أ  تقياتلون}:وإذا قيال . ديذا الم نيى إنما هي للحال ، فدي موافقة للحيال ب (ليس أ )با ستقبال و

وذهيب أبيو حييان أيهياً إليى أنديا كلمية بسييطة ريير  ،(5) ((. كان م نياه التحهييا عليى قتيالد 
كلمة واحدة تدل على ( أ )اعتقدنا مثل هذا الرأي أي أنَّ وإذا ما  . (2)مركبة مخالفا بذلك ابن مالك

ولقيد صيرَّ  بيذلك . ية فديي تختليف عنديا ا سيتفتاح( أ )على التحهيا َوَجَب أن نميزهيا مين 
و  شيك فيي ، لل يرا ، فدميا حرفيان يختصيان بالف يل ( أ )و( أميا)وأميا  :))األسترآبادي قيائال

كوندما ، إذن ، مركبين من همزة اإلنكار وحرف النفي ، وليستا كحرفي ا ستفتا  ، ألندما ب يد 
   خييالف ، واللتييان لل ييرا تختصييانا سييمية والف لييية بييال: التركيييب تييدخالن علييى الجملتييين 

 : (8)وجاء مندا عند أصحاب الم لقات بيت  مرئ القيس يقول في  . (7) ((. بالف لية
 (المتقارب)  

ــا  ــارَهُ يف النَّسَـــــــــــ ــبَ أاظفـــــــــــ  فاأانشَـــــــــــ

ــبِ          ــبِ بهمِ اتِـــــــــــــــــ ــرَّ إهلايـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  فا ـا
 

ــر     فاقُلــــــــــــــعُ هُبهلــــــــــــــعَ أاال تانتاصِــــــــــــ

ــــــر          كامـــــــا عَـــــــلَّ ظا ـــــــرَ اللِســـــــا ه اثُجـه
 

 
وذكيروا شياهدا عليي  قييول  (9)التاوبي  واإلنكاار( أ )ومين الم ياني التيي نسيبت أيهياً إلييى 

ان بن ثابت   : (1)(ه 54ت)حسَّ
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 (بس يطال) 

ــ ــا َ ا َأاال طِعَـــــــــ ــة  أاال فُر ـــــــــ         ادِيَـــــــــ
 

ــــــــــــؤُتا الَّإه   حَـــــــــــــوتا التانـــــــــــــان ِ  كُجَشـو
 

( أ )ل اسييت ما  مجازيييا ، و  عالقيية ليي وحقيقتيي  أنيي  مثييل الم نييى السييابق اسييتفدا  اسييت م
 .ا ستفتاحية بدذا الم نى 

 
 
 
 : (3)وذكروا ل  شاهدا قول الشاعر (2)معنى التمنيوكذلك نسب إليدا  

 (طويلال) 

 أال  ُمـــــــر ولّـــــــن مســـــــتطااٌ رُجُو ـــــــب 
 

ــــــ تِ    ــدُ الغافـا ــأاتْ يَـــــ ــا أاثْـــــ  فـــــــ أابَ مـــــ
 

 : (4)ووجدت خيرا من هذا شاهدا قول عنترة
 (ويلطال) 

ــبُ         ــــــــــ ــ يله فاإهنَـّ ــا   بهالصَـــــــــــ  أاال  انِّيـــــــــــ
 

ــدامي     ــدِماءِ نِــــ ــرا ُ الــــ ــما ي وَرَقــــ   َــــ
 

أ  رجل في )، نحو  االستفهام عن النفيم نى ( أ )وأكثر من هذا ررابة أن ينسب إلى  
 : (5) (ه 28ت)، وكقول قيس بن الملو ( الدار

 (بسي طال) 

ـــ    ــ ــا جَلـا ــلمن أامْ لا ــــ ــطِبارَ لِســــ  ٌد       أاال اِصــــ
 

ـــــــذإ القــــــــاهُ أامثـــــــــا       إهذا  أُالقــــــــي الَـّ
 

(  )مركبة بغير إشيكال ، و))هذه التي نسب إليدا م اني التوبي  والتمني وا ستفدا  ( أ )
ي مكييان  رفين في اع الحي وم نييى التركييب هنيا اجتمي (2)((. باقيية عليى حكمديا قبيل دخيول الدميزة

نتياج م نيى جدييد ، فميازال م نيى ا سيتفدا  قائميا ، وليس م ناه صيدر م نيى الحيرفين وإ واح د
 .ومتميزا من م نى النفي وبخروج  إلى م ان مجازية   يفقد حقيقت  كون  حرف استفدا  

  
ا ستفتاحية إ َّ م ناها المركزي الذي هو التنبيي  ( أ )ل  يبق من الم اني التي نسبت إلى  

ل م نى هام شيا واحدا هيو د لتديا عليى ا سيتفتا  وكونديا بدايية على تحقيق ما ب دها ، وقد ُتحمَّ
الكال  وأن ما ب دها مبتدأ ب  ، وهذا ما سيتبيَّن بجالء في الفصل القاد  حينما أتتب  است مالدا فيي 

أميا ميا نسيب إليديا مين م ياني التحهييا و التيوبي  واإلنكيار و التمنيي . الدواوين وفي القيرآن 
 .م ان لدمزة ا ستفدا  و  عالقة لدذا الحرف بدا  وا ستفدا  عن النفي فدذه كلدا

 
 

   (إلى: )ثانيا 
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حرُف جرٍّ كثيُر ا ست مال فيي اللغية ال ربيية ، اتفيق الجميي  عليى أن أشيدر م انيي  ( إلى)
والغايية قيد تكيون زمانيية ، . ، وهو م نياه المركيزي  انتهاء الغايةوأكثرها است ما  د لت  على 

 : ، وقد تكون رايية مكانيية كقولي  (187:البقرة من اآليية){ َّ أاتِموواْ ٱلصِّيَامَ إهلان ٱلَّليْلهثُ}:نحو قول  ت الى

مدا  (1:اإلسراء من اآلية){ ُبْحَا َ ٱلَّذِإ أا ْرَى  بهعَبْدِهِ لايْ ً مِّنَ ٱلْمَسْجهدِ ٱلْحَرَامه إهلان  ٱلْمَسْجهدِ ٱألاقْصَن} ، وربما قسَّ

يية كقيولد   راييةٍ : ب هد  على  يٍة ، نحيو ( سيرت إليى بغيداد):حسِّ َمياَل قلبيي إليى )، وراييٍة حكميَّ
عنيد البصيريين لي  يوهي  إ َّ لم نيى ا نتدياء ، وكيل ميا اسيت مل فيي  بغيير هيذا ( إليى)و( . عليٍّ 

الم نى راج  إلي  بالتأويل ، أو است مل في  عليى التهيمين مين بياب التوسي  ، فا نتدياء إميا هيو 
إن أكثيير  :))قييال المييراديُّ . حيييد أو أصييل الم يياني ، وكييان كثييير مييند  يصيير  بدييذا الم نييى الو

ل  .(1)((. البصريين ل  يثبتوا لدا رير م نى انتداء الغاية ، وجمي  هذه الشواهد عنده  متأوَّ
 

وفي دخول ما ب دها في حك  ما قبلدا أقوال ، في حالة وجود قرينية تيدلُّ عليى اليدخول أو 
لَ  فدنيا نرييد الُكيل وآخيُر ( قرأُت القرآَن من أول  إلى آخره:)بدا ، كقولنا في الدخول  الخروج ُعم 

القرآن جزءل من  ، والقارئ قد قرأه ، فدو داخل في حك  ميا قبلي  ، وهيذه القرينية عقليية ، ومثيال 

ــِِ }: الخييروج كمييا فييي آييية تحديييد وقييت الصيييا  ، أو فييي قوليي  ت ييالى ــرَوٍ فانَ ــا َ ذُو  ُسْ ــن  وَإه  كا رَوٌ إهلا

، إذ دلت القرائن على أن الصيا  حتى الليل ، و  يدخل الليُل في وقت  ، (281البقرة من اآلية ){مَيْسَرَوٍ

وكييذلك تييدل القييرائن علييى أن الَغييريَ  إن كييان ُم سييراً فينتظيير حتييى وقييت يكييون فييي  ميسييورا ، 
ه في حك . وهو ا نتظار ( إلى)  ما قبل فيستوفى من  الحق ، و  يجوز عقال أن يدخل وقُت َيَسار 

وإن ل  تكن قرينيةل تيدل عليى اليدخول أو الخيروج ، فيبيدو أن أصيح األقيوال عيد  اليدخول مطلقيا 
 .  (2)سواء أكان من جنس ما قبل  أ   

 
فيي حكي  ميا قبلديا أو عيد  دخولي  ب يا الخالفيات ( إليى)ُيبَنى على مسألة دخيول ميا ب يد 

نصييوا القييرآن الكييري  والسيينة الشييريفة ، وأشييدر أمثلتدييا آييية  الفقدييية لألحكييا  المسييتنبطة ميين

 (2:من اآلية المائدة){فٱ ْسِلُواْ وُجُوهَ ُ ْ وَأايْدِيَ ُ ْ إهلان ٱلْمَرَافِقه وَٱمْسَحُواْ بهرُؤُو ِ ُ ْ وَأارْجُلا ُ ْ إهلان ٱلْ اعْبَ ِ}:الوهوء

، وميد  وجيوب ذليك وميا مقيدار فدخول المرافق في حد المغسول ، والك بين فيي حيد الممسيو  
الداخل كل هذا مبني  على هذا الخالف اللغوي ، وهنالك أمثلة فقدية كثيرة ريرها ، والفيصل في 

أن نرج  دخول الغاية أو عد  الدخول إلى كون  د لة هامشية يدلُّ عليديا  –كما أعتقد  –المسألة 
ية  التيي تصياحب الينا ، وتكيون عونيا عليى السياق عين طرييق القيرائن المختلفية ال قليية والنقليَّ

اليذي هيو ا نتدياء ( إليى)تفسيره وفد  المراد الحقيقي من  أو ما هو أقيرب إليى الحقيقية ، فم نيى 
يدلُّ عليى مالمسية ميا ُينَتَديى إليي  ، أميا اليدخول وعدمي  فديذا القيدر ي تميد عليى نحيو كبيير عليى 

 . السياق فدو إهافة على الم نى الرئيس 
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اني األخيير  التييي نسييبت إلييى هييذا الحييرف فقييد أوصييلدا ب هييد  إلييى سييب ة رييير أمييا الم يي
وهو م نى الَم يَّة أو المصاحبة ، وذلك إذا  (مع)تكون بمعنى الم نى الرئيس ، من أشدرها أندا 

َي عن ب يا  البصيريين  هممت شيئا إلى آخر، َنقَل هذا الم نى ب ُا ال لماء  عن الكوفيين وُحك 
، أي (1)هاً ، وصرَّ  ب هد  بأن التحقيق يرج  بدذا الم نى إلى م نيى ا نتدياءمثل ابن مالك أي

آل عميران مين ){قااتا مَنْ أانصَارهإۤ إهلان ٱللَّبِ}:يرج  ب  إلى الم نى المركزي للحرف ، ومثال  قول  ت الى

، وحمييل علييى م نييى  (2:النسياء ميين اآليية){وَالا تاــأْكُلُوۤاْ أامْــوَالا ُ ْ إهلاـن  أامْــوَالِ ُ ْ }: ، وكييذلك قولي   (52:اآليية

 : (2)المصاحبة أيهاً قول امرئ القيس
 (طويلال) 

ــدِّ   ــلس كاالــــ ـــ ــبُ كافـا ـــ ـــ  ْلـا ــ ــدَهُ النَـّ ـــ  دى       ه لابَـّ
 

ــذاأَّبه    ــي ِ اثُـــــ ــله الغابـــــ ــارهكٍ مِثـــــ  إهىل حـــــ
 

مين : المفسيرون يقوليون :)) قيال الفيراء عين اآليية األوليى. مثيل الغبييط  (3)أي م  حياركٍ 
إذا هييممت ( ميي )موهيي  ( إلييى)وإنمييا يجييوز أن تج ييل . اري ميي  هللا ، وهييو وجيي  حسيين أنصيي

وكيان ب يا النحياة البصيريين يوجديون ذليك بيأن  ، (4) .(( الشيء إلى الشييء مميا لي  يكين م ي 
على بابدا ، والم نى في  توس ل ، وقد عقد ابن جني بابا  ست مال الحيروف ب هيدا مكيان ( إلى)

واب عني   وميا أب يد الصي ،ذا باب يتلقياه النياس مغسيو  سياذجا مين الصين ة ه :)) ب ا قال في 
ويحتجون لذلك بقول هللا سيبحان   (م )تكون بم نى  (إلى)إن  :وذلك أند  يقولون ،  وأوقف  دون 

إن  يكون  :ولسنا ندف  أن يكون ذلك كما قالوا لكنا نقول  ،...،م  هللا : أي {إلى هللا يمن أنصار}
فأمييا فييي كييل  األحييوال الداعييية إلييي  والمسييورة ليي موهيي  دون موهيي  علييى حسييب  بم نيياه فييي

أ  تر  أنك إن أخذت بظاهر هذا القول رفيال هكيذا   مقييدا لزميك ، موه  وعلى كل حال فال 
اعلي  أن الف يل إذا كيان بم نيى ف يل آخير  ،...، علي  أن تقول  سيرت إليى زييد وأنيت ترييد  م ي 

فتوقيي  أحييد الحييرفين موقيي   ، فييإن ال ييرب قييد تتسيي واآلخيير بييآخر وكييان أحييدهما يت ييد  بحييرف 
إيذانا بأن هذا الف ل في م نى ذلك اآلخر فلذلك ج  م   بالحرف الم تاد مي  ميا هيو فيي  صاحب 

وأنت  (187:ةالبقرة من اآلي){أُحِلَّ لا ُ ْ لايْلاةا ٱلصِّيَامه ٱلرَّفاثُ إهلان  نِسَآئِ ُ ْ  }:اسم   وذلك كقول هللا عزَّ  ، م ناه

لكني  لميا كيان الرفيث هنيا فيي م نيى ، رفثيت بديا أو م ديا  :فثت إلى المرأة وإنما تقول  تقول ر
م  الرفث إيذانا  (إلى) جئت ب، أفهيت إلى المرأة : كقولك( إلى) اإلفهاء وكنت ت د  أفهيت ب

وأنيت   ،   هللا أي مي{ مين أنصياري إليى هللا  }وكيذلك قيول هللا ت يالى، ...، وإش ارا أني  بم نياه
من ينهاف  :لما كان م ناه  {إلى هللا يمن أنصار }تقول  سرت إلى زيد أي م   لكن  إنما جاء 

وكييان هييذا رأي النحيياة البصييريين  ،(5) .(( (إلييى)هللا فجيياز لييذلك أن تييأتى هنييا فييي نصييرتي إلييى 
ائلين بنظرييية تنيياوب ، وفييي كييال  ابيين جنييي أبَ ييادل ُمت ييددة ، فقييد انتقييد فييي  القيي(2)اآلخييرين أيهييا

ُل  يدَّ فيُ ، الحروف ، ورج  الم نى فيي الجملية إليى تهيمين الف يل م نيى ف يٍل آخيَر    الف يُل األو ً
ي ب  الف ُل الثاني ليكون أمارًة ُت َبيِّن إشيراب الف يل م نيى الف يل اآلخير ، لكني   بالحرف الذي ُي دَّ

ن م نيى ف يل آخير إليى  ، ألحيوال الداعيية إليي  والمسيورة لي  ارج  إمكانية ادعاء أن الف يل ُهيمِّ
وذلك   يكون في كل موه  كما قال ، وفي هذا إشارة إلى أثر السياق في تحميل هذا الم نيى ، 
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إن : لكن ابن جني والبصريين يقوليون بيأن الف يل ُهيمِّن م نيى آخير ، وفيي هيذه الدراسية أقيول 
غيرا م يين ، أي إليصيال م نيى م يين الف ل باٍق على باب  وم ناه ، لكن  ُيَ دَّ  بحرف م يين ل

ل  السياق إياه من م نى مهاف إلى  يادي الحرُف جزءا من  عن طريق م ناه المركزي وما ُيَحمِّ
   .ذلك الم نى 

 
وأكرر القول إن است مال الحرف بم نى هامشي م ين وتغليب  في سيياق ميا عليى الم نيى 

تكل  بالمستو  ال ادي اليومي أن يخرج و  يجوز للم، المركزي سمة خاصة بالنصوا البليغة 
في حين إن ذلك جيائز للشي راء اليذين ، أي   يحق ل  أن يبتدع مثل ذلك ا ست مال ، إلي  ابتداء 

؛ وقصر هذه المزية على الكال  البلييغ (1) ((. واء  أنَّى شاصرفونَ يُ  الكال    أمراءُ  )) وصفوا بأند 
  .لمت ارف يحفظ للغة سمتدا ال ا  ، واست مالدا ا

( تهييفوا)بم نيى ( تيأكلوا)وفي هيوء ميا يطرحي  ابين جنيي والبصيريون يفسير الزجياج  
  تهيفوا أموالد  في األكيل إليى أميوالك  ، أي إن احتجيت  إليديا فلييس : )) إذ يقول ( تجم وا)أو

 جيودواأل( مي  أميوالك )قييل الم نيى  :))، وكان النحاس يقيول  (2) ((. لك  أن تأكلوها م  أموالك 
   : أي  )) (3)((. أميوالك  إليىويكيون الم نيى و  تهيموا أميوالد   ،في موهي دا( إلى)أن تكون 

و  تهيموها إليديا فيي اإلنفياق، حتيى    :))، وقال الزمخشريُّ  (4) ((. تجم وا بيندما فتأكلوهما
، إن (5)((. حياللين البيني  وبي وتسيويةً .  بميا   يحيل لكي  مبيا ةٍ  ةَ تفرقوا بين أموالك  وأموالد  قلَّي

تفسير اآلية الكريمة على هذا النحو ممكنل ، ول  وج ل ، لكن  تفسيرل بسيطل أوليل ،   يهفي عليى 
 . اآلية تلك الحركة والرو  التصويريَّة الحيَّة التي تتميز بدا آياُت القرآن الكري  

عبَّيرت : تطي  القيول في حين لو أردنا فد  اآلية في هوء نظرية الم اني الدامشية فقد نس
التي يتمكن اإلنسان بدا من ا ستحواذ عليى ميال  (2)اآلية باألكل وكانت تريد أوج  النف  المختلفة

اليتي  ، وإتالف ذلك المال قبل تمكن اليتي  من البلوغ واستحصال أموال  ، وت بيُر اآلية عين هيذا 
َر لنا بشاعة ذلك ال مل ، كما صوَّ  ًٍ بش ٍة في الم نى باألكل لُتَصوِّ ًٍ يَبة  بصورٍة رت لنا م نى الغ 

لُتَنفَِّر من  المامنين ،  (12:الحجرات من اآلية ){أايُحِبو أاحَدُكُ ْ أا  يَأْكُلا لاحْ َ أاعِيبِ مَيْتا  فا ارههْتُمُوهُ}:قول  ت الى

خييذون أنكيي  تأ:  فيي اآلييية فدييو مقصييودل بييال رييب ، فاآلييية الشييريفة تريييد( إلييى)أميا ت دييية أكييل بيي 
أموالد  لتهموها إلى أموالك  ، فأنت  أصحاُب أموال ولست  فقراء ، وإ َّ لو كانوا فقراء فقد جوز 
لد  القرآن الكري  في موه  آخر أن يأكلوا من أميوال اليتيامى بيالم روف ، فقيد قيال ت يالى ب يد 

، ففيي هيذه اآليية الكريمية الم نيى  (2:آليية النسياء مين ا){وَمَـن كاـا َ فاقِـ ا  فالْيَأْكُـلْ بهـٱلْمَعْرُوفِ     }: به  آيات

، فدنيا ييراد بي  األكيل المت يارف  (2:النسياء )المراد باألكل ليس هو نفس  المراد فيي اآليية المتقدمية 
الذي يقي  ب  اإلنسان حيات  ، أما في تلك اآلية فالمراد بي  اسيتحواذ األرنيياء عليى أميوال اليتيامى 

بدا إلى أموالد  ، إن تفسير الم نى من هذه الزاويية وعليى وفيق  إسرافا وبدارا أن يكبروا لينتدوا
ية ، ويشي رنا بالحركية التيي يتمييز بديا الينا القرآنيي ، ويب يده عين  هذه الرايية أراه أكثير حيويَّ

ييَر فييي هييوء نظرييية البصييريين الم تمييدة علييى التهييمين  باقيييةل علييى ( إلييى)إذن . الجمييود لييو فُسِّ
لدييا السييياُق م نييى إهييافيا هييو د لتدييا علييى الجميي  ، إذ  علييى انتديياء  َّيي ةلام ناهييا د الغاييية ، َوَحمَّ

على د لت  األصلية يكون أكثير ( تأكلوا)ستجم  أموال اليتامى م  أموال األرنياء ، وإبقاء الف ل 
 . خدمة للنا في تصوير الم نى المراد 
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لايَجْمَعَـنَّ ُ ْ إهلاـن  يَـوْمه    }:(1)وذليك فيي قولي  ت يالى (في)بمعنى أندا تأتي ( إلى)ونسب أيها إلى 

، وج ل أبو عبيدة من  قول  (87:النساء من اآلية){ٱلْقِيَامَةِ
آل عمران مين ){قااتا مَنْ أانصَارهإۤ إهلان ٱللَّبِ}:(2)  

رُو َ إهلان  قُلْ لبلَّذِينَ كافارُواْ  َتُغْلابُو َ وَتُحْشَ}:من  قول  ت الى ، وج ل ب ا المفسرين المتأخرين  (52:اآلية

اآلخر إلى  يوتحشرون عطف على ستغلبون والمراد ف:))إذ يقول (12:آل عمران){جَ َنَّ َ وَبهئْسَ ٱلْمِ َادُ

والم نيى أندي   يوقييل  بم نيى في ،عليى م نياه المتبيادر (إليى) جدن  وهى راية حشره  ومنتداه ف
 :(4)من  قول طرفة لَ    وجُ ،  (3) ((. يجم ون فيدا

 (طويلال) 

ــ         وَ ــ ُ تُ قِــــــ ــيو ا اميــــــ ـــــ ــقه ا ـا ـــــ  إه  يَلتـا
 

ــمَّدِ    ــرهي ه اثُصَــــــ ـــــ ــدِ ال ـا  إهىل ذِروَوِ اثاجــــــ
 

بمحيذوف ، وقيال ( إليى)، وتأول ب هد  هذه المواهي  عليى ت ليق  (5)أي في ذروة المجد
، وج ل  المالقيُّ موقوفا على السماع لقلَّت (2)آخرون هو على التهمين

(7) . 

َر في  َد بديا إلثبيات م نيى إن الَتفكُّ يج لنيي ( إليى)لي ( فيي)م اني هذه المواه  التي اسُتشيد 
على م ناها المركزي ، وج يل الظرفيية م نيى هامشييا فيي مثيل هيذه ( إلى)إلى إبقاء كثيرا أميل 

األمثليييية ؛ ألن السييييياق يحتمييييل إهييييافة مثييييل هييييذا القييييدر ميييين الم نييييى للحييييرف ، ففييييي قوليييي  
ُينَتَدى بد  إلى جدن  ، وأن جدن  هي راية ما يصلون إليي  :  ىالم ن{ وتحشرون إلى جدن }ت الى

يو  القيامة ، فال تنف د  أعمالد  التي اقترفوها في حياتد  ، وليس هنالك من سيبيل ليتجياوز عين 
خطاياه  ، فينتدي بد  الحال إلى النار، أما كون جدين  ظرفيا لدي  فديذا م نيى مفديو  مين السيياق 

 .موع اآليات التي عالجت مثل هذا الموهوع القرآني ال ا  ، ومن مج

ر {لْقِيَامَةِالايَجْمَعَنَّ ُ ْ إهلان  يَوْمه  }: وكذلك الم نى في قول   ليجم ينك  )فالم نى هنا إذا ما قدِّ

ا هو علي  في اآلية الكريمة ، ففي اآلية يجم ون عليى ميا روي ( في يو  القيامة يختلف تماما عمَّ
ر في القبور إلى ييو  الق يامية ، فييو  القيامية هيو منتديى جم دي  ليقوميوا للحسياب ، أميا إذا ميا قيدِّ

. سيكون الجم  في ذلك اليو  ولييس قبلي  ، وهناليك فيرق بيين الم نييين   يمكين تجياوزه ( في)ب 
ر بقيياء  علييى م ناهييا المركييزي ، وإهييافة م نييى هامشييي هييو م نييى الظرفييية ( إلييى)ولكيين إذا قييدِّ

سوف يكون الم نى أرنى وأعمق ، واستفادة هذا الم نيى الدامشيي لييس  في هذا الموه ( إلى)ل 
من السياق المباشر لدذا الينا بيل هيو مين سيياق اآلييات القرآنيية ال امية التيي تناوليت موهيوع 

فالسياق ال ا  للنا  .جم  الناس في يو  الحساب ، وعندها يكون ذلك اليو  ظرفا ووعاًء للناس 
وهيذا التأوييل يكيون ألييق . من الم نى إلى الم نى المركيزي للحيرف يوحي بإمكانية إهافة قدر 

 . بالم نى وأحفظ لخصوصيات  

رنا م نييى  بالظرفييية فقييط ( إلييى)وفييي بيييت طرفيية كييذلك هنالييك فييرق فييي الم نييى إذا مييا قييدَّ
، فالشاعر كما يبدو ل  يكن يريد أن  في ذروة المجد فقط ، بل هو يقول إن   وتركنا م ناه األصلي
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تدي إلى ذروة المجد فآبااه وأجداده ه  ذروة المجد وهو ينتدي إليدا ، فقد ج ل أصل  وأرومت  ين
هي ذروة المجيد ، ولي  ييرد أنَّ هناليك ذروة للمجيد وهيو يحيل فيديا ، والم نيى عليى هيذا التأوييل 
يكون أعمق ، و  ينافي هذا أن يكون م نى الظرفية لمن يريد أن يستش ره من الينا ممكين أن 

كون م نى هامشيا ، وبدذا نهيف إلى الم نى م نى آخير، و  نخيرج بي  إليى م نيى قيد يينقا ي
يل ميا حياول البحيث إثباتي  مين إن نظريية الم نيى . قيمة التصوير الفني للنا األدبي  وبيذا يتأصَّ

ومتفيياعال ميي  قييدرات ، المركييزي للحييرف والم يياني الدامشييية تج ييل الم نييى متحركييا ، وحيويييا 
 . فد  النا وتأويل  من زوايا مت ددة تغني الم نى وت مق  المتلقي في 

  :، إذ ج يل الفيراء مني  قولي  ت يالى الممعناى الاتيأتي بديا ( إليى)ومن الم اني التيي قييل إن

م ناه :))قائال  ، (23:هود من اآلية ){إه َّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ َمِلُواْ ٱلصَّـ لِحَاتِ وَأاعْبَتُوۤاْ إهلان  رَبِّ ه ْ أُوْلاـ ئََِ أاصْحَـ بُ ٱ انَّةِ}

: ، في حين قال الرازي(1)((.موه  الال ( إلى)تخش وا لربد  والى ربد  ، وربما ج لت ال رب 
، ومني   ، كما يقيال فييمن صيار إليى نجيد أنجيد وإليى تدامية أتدي  أي دخل في الخبت« أخبت»))

، (الال ) وب (إلى) فظ اإلخبات يت د  ب، ول المخبت من الناس الذي أخبت إلى رب  أي اطمأن إلي 
 . (2)((.، وإذا قلنا أخبت ل  فم ناه خش  ل  أخبت فالن إلى كذا فم ناه اطمأن إلي :  فإذا قلنا

يت د  بالحرفين ، لكن م ناه مي  كيل مندميا يختليف عين م نياه ( خبت وأخبت)صحيح أن 
  فكان رايت  في الطمأنينة ، فاآليية أي ألجل  ، وأخبت إلي  أي اطمئن إلي( فأخبت ل )م  اآلخر، 

الكريمة تريد أن تبييِّن صينفا مين النياس هي  المامنيون ، ف يرفتد  بيأند  عمليوا الصيالحات وأندي  
فيي  نوطلبييانتدوا في خشوعد  وتهرعد  إلى هللا ، فكانت الذات اإللدية المقدسة هيي رايية ميا 

ألنديا تفييد م نيى ( إليى)بي ( اليال )تبدال وهذا الم نى يختلف إذا ما أردنيا اسي. الخشوع والتهرع 
ن ي  فيي هيذه اآليية خصوصيية . الت ليل والسببية ، وعندها سيكون الم نى أند  خش وا ألجل هللا 

فخشييوه وتهييرعوا إلييي   ، هييي اتحيياد الغاييية والسييبب ، فدييا ء المامنييون خييافوا هللا حييق خوفيي 
را مين م نياه ، وإذا قلنيا بالتهيمين وتهرعوا ل  ، فإذا قلنا بتنياوب الحيروف فسييفقد الينا شيط

لي  مي  م نياه المركيزي زييادةل فيي الم نيى ( إلى)إن :  فسنفقده أيها جزءا من م ناه ، أما إذا قلنا
ت  ون طي  ب دا محمودا َنَتَبيَُّن خالل   هي م نى الال  الت ليلية  ففي هذه الحالة سنحفظ للنا حيويَّ

ة الم نيى المركيزي إليى الم نيى الدامشيي . تحيدان السبب والغاية في هيذه اآليية الكريمية م إن قيوَّ
ة في نيا  ليست واحدة في النصوا كلدا فقد يطغى الم نى المركزي على الم نى الدامشي بقوَّ
ما وقد يظدر الم نى الدامشي على الم نى المركزي في ناٍّ آخر وقيد يتسياويان فيي الظديور ، 

 . ان قليال ويبقى الم نى المركزي دائما ل  وجود ولو ك

وهنالك ريرها يمكن الرجوع إليديا فيي أماكنديا ، ( إلى)هذه أشدر الم اني التي نسبت إلى 
إن نظرية الم نيى المركيزي والم ياني الدامشيية :  ومن خالل تتب  هذه الم اني أستطي  أن أقول

 .والتهمين يمكن أن ُتطبَّق بنجا  على هذا الحرف ، وتحلَّ بديال طبي يا مكان نظريتي التناوب 

 
   (ثُم  : )ثالثا 
 

ُ  كلديا فيي  َتم  واحد من حروف ال طٍف التي تسمى أيهاً حروَف النسق  ، وهي حروفل َتج 
ل  ، لكيينَّ م انيدييا مختلفيية ُك الثييانَي فييي حكيي   األوَّ إدخييال الثيياني فييي إعييراب األول ، أي ُتشيير 
(3)  ،
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قا  زيدل ثي ُ َّ عميرو ، فديذا ي نيي : نحو قولد   يفيد م  اإلشراك في الحك  الترتيب بمدلة ،( ث ُ َّ )ف 
، ومني  (1)قيا  الثاني ب د قيا  األول بمدلة ، وهذا مذهب الجمدور، وميا أوهي  خيالف هيذا تيأولوه

، هنا  (28:البقرة){لايْبِ تُرْجَعُو َكايْفَ تا ْفُرُو َ بهٱللَّبِ وَكُنْتُ ْ أامْوَاتا  فاأاحْيَاكُ ْ ثُ َّ يُمِيتُ ُ ْ ثُ َّ يُحْيهي ُ ْ ثُ َّ إه}:قول  ت الى 

ي نيي  –ويحكي  كييف تكفيرون بياه   وكنيت  أمواتيا : استفدا  على وجي  الت جيب والتيوبي  ، أي 
فأحياك  مين النطيف ، ثي ُ َّ يمييتك  ب يد الحيياة ، ثي ُ َّ يحيييك  للب يث ، وكيل واحيد مين هيذه  –نطفا 

فييإن قيييل ليي  كييان ال طييف األول بالفيياء ))،  (2)المراحييل تييأتي ب ييد األخيير  وبيندمييا مدليية ووقييت
، وأميا الميوت فقيد تراخيى    قلنا ألن األحياء األول قد ي قيب الميوت بغيير تيرال(ث ُ َّ ) والبواقي ب
 .(3)((.واألحياء الثاني كذلك مترال عن الموت إن أرييد بي  النشيور تراخيياً ظياهراً ،  عن األحياء
المتراخي أي مي  المدلية ، وهيذا الم نيى هيو أكثير الم ياني  المركزية هي الترتيب( ث ُ َّ )إن د لة 

 :(4)قال عنترة . شيوعا في است ما تدا ، وهو مالز  لدا دوما 
 (كام لال) 

ــــــــــوامه كاأانَّ ـــــــــــا   فـــــــــــي هنَّ هَيفـــــــــــاءُ القـا

ـــ ُم كاســــارهٍ  مِــــن شَــــعرهها        ـِا ـــَف ال  عَطـا

 أابصَــــرتُ ثُــــ َّ هَوَيــــعُ ثُــــ َّ كاتامــــعُ مــــا            

ـــدَرتُ ثُـــ َّ  َفافــــعُ مِــــن        فاوَصَـــ   لعُ ثُــــ َّ قـا
 

ــواطه    ــن األامـــــــ ــرَّ َةس  َلـــــــ ــٌَ مُشَـــــــ  فُلـــــــ

ـــــــدَياجي  ـــــــرَ َ الــــــــدُجن بـه  فا اأانَّمــــــــا قـا

ــــــذاكا مُنـــــــاجي   ــــــ  بـه ــــــ  يَعلـا  أالقـــــــن وَلـا

ــاطه   ــي إهىل اإلهن ـــــ ــاهن بـــــ ــرَفٍ تانـــــ  شَـــــ
 

عنديا ، هذه المراحل التيي ميرَّ بديا الشياعر منيذ أن أبصير هيذه الفتياة الديفياء إليى أن عيفَّ 
مراحل مترتبةل ، وكل مرحلٍة جاءت ب َد أختدا ، وكانيت بييندنَّ مدليةل يبيدو أن الشياعَر كيان فيديا 
يصارُع نفس  بين نزوت  وشرف  الرفيي  اليذي   يرييد أن يخدشي  ، فاختيار ب ي د برهية أن ي ي فَّ 

ن وَقدرَ   . عندا ، ب د أن تمكَّ

 ستب اد مهمون ما ب دها عن في جملة (  َّ ث ُ )يكون التراخي والمدلة مجازية ، فتأتي وقد 

ٱلْحَمْدُ للَّبِ ٱلَّذِإ عَلاقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱألارْضَ }:، نحو قول  ت الى  د  مناسبت  ل وذلك ل ؛مهمون ما قبلدا 

ثُ َّ قا ُ ْ مِّن طِ ٍ ثُ َّ قا انۤ أاجَ ً وَأاجَلس موسمًّن  ِندَهُ هُوَ ٱلَّذِى عَلا*  ثْ َّ ٱلَّذِينَ كافارُواْ بهرَبِّ ه ْ يَعْدِلُو َوَجَعَلا ٱلِ لُمَاتِ وَٱلنوورَ 

 عليىب د أن قدمت اآلية دليال على قدرت   مستب دل اه ت الى فاإلشراك ب،  (2-1:األن ا  ){ أانتُ ْ تامْتارُو َ

 مي  ثبيوت الم نيى األول ،ريير مناسيب فديذا ، خلق السموات واألرا وج ل الظلميات والنيور 
ه ميين مخييالفتد  لمهييمون   ، َمسييوقل إلنكييار مييا علييي  الكفييرةدييذا ف واجتييرائ د  علييى مييا ، واسييتب اد 

استب اد الشرك ب د وهو   ما ُذكر من اآليات ( ث ُ َّ )، فيكون م نى  تقهي بُبطالن  بديدُة ال قول
لم نيى ومثيل هيذا ا.  فيرع التراخيي ومجيازه: وهيذا الم نيى ، الشيرك  التكوينية القاهية بيبطالن
 .(5)كثيرل في القرآن الكري 
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ومثلما كان السياُق يهيُف إلى الحرف  م نيًى هامشيياً مهيافاً إليى م نياه المركيزي ، يبيدو 
عان داللتاه ( ثا ُمَّ )فقاد يتخلَّاى أن  هنا قد ُيجَبُر الحرُف على التخلي عن ب يا م نياه المركيزي ، 

اة عن :))قال اإلربليُّ  على الترتيب وقد تأتي م رَّ
إفادة التراخي بل لمجرد الترتييب فيي اليذكر  (1)

َعلاقاُ ـْ  مِّـن نَّْفـٍس َواِحـَدٍو ُثـ َّ َجَعـلا ِمْنَ ـا        }:، كميا فيي قولي  ت يالى (2).(( والتدرج في درجات ا رتقياء

وَبَـدَأا عَلْـقَ   }: ، ومني  قولي  (3)، وم ليو  أن هيذا الج يل كيان قبيل خلقنيا(2:الزمر من اآلية){خلاوْجَ َا

،  (9-7:السيجدة مين اآليية){ثُ َّ  َوَّاهُ وَنافاخَ فِيـبِ مِـن رووحِـبِ   * ثُ َّ جَعَلا ناسْلابُ مِن  ُ َلاةٍ مِّن مَّآءٍ مَّ ه ٍ* ا ه مِن طِ ٍٱإلهنْسَ

 :(4)(ه 198ت)وج ل من  أيها قول أبي نواس
 (خفيفال) 

 قُــــــل لِمَـــــــن  ــــــادَ ثُـــــــ َّ  ــــــادَ أابـــــــوهُ          
 

ـــ   ــلا ذالِــــــ ــ َّ قابـــــــ ــبُ ثُـــــــ ــــــ ــدوهقابلـا  ََ جَـــــــ
 

 ، هبسييادة جيدِّ ، وانتدى  فابتدأ بسيادت ، ترتيب درجات م الي الممدو  فتدرج الشاعر في 
ه متقدمية عليى سييادة أبيي   ألن سييادة نفسي  وإنميا ف يل هيذا ؛ وسييادت  وحقيقة األمر أن سيادة جدَّ

 .(5)سيادة الجدِّ  ث ُ َّ سيادة األب  ث ُ َّ أخا 

أن ال طييف علييى :  بخمسيية أجوبيية ذكرهييا ابيين هشييا  منديياوقييد أجيييب عيين اآلييية األولييى 
ار   لترتيييب  لترتيييب اإلخبيي( ثيي ُ َّ )، ومندييا أن ( أنشييأها ثيي ُ َّ ج ييل مندييا زوجدييا)محييذوف تقييديره 
، وربميا كيان الفيراء ( بلغني ما صن َت اليوَ  ث ُ َّ إن ما صين َت أميس  أعجيبُ : )الحك  ، كما يقال

ج يل منديا  ثي ُ َّ }:  ميا وجي  قولي :  فيإن قليت :)) الزمخشريُّ يقول ، وكان (2)يميل إلى هذا القول
دها دا ً عليى هما آيتان من جملة اآليات التيي عيدَّ :  وما ي طي  من م نى التراخي  قلت{ زوجدا

؛  ، وخليق حيواء مين قصييراه تش يب هذا الخلق الفائت للحصر من نفيس آد :  وحدانيت  وقدرت 
ةإ  أن إحداهما ج لدا هللا ، ول  تخلق أنثى رير حيواء  ، واألخر  ل  تجريدا ال ادة  عادة مستمر 

عليى  (ثي ُ َّ ) ، ف طفديا بي ، وأجليب ل جيب السيام  ، فكانت أدخل في كوندا آيية من قصير  رجل
، وتراخيدا عندا فيما يرج  إلى زيادة كوندا  ، للد لة على مباينتدا لدا فهالً ومزية اآلية األولى

، وذكير أيهياً  (7).(( ،   مين التراخيي فيي الوجيود التراخيي فيي الحيال والمنزلية ، فديو مين آية
وأُجييب عين اآليية الثانيية أنَّ . أوج  الرد األخر  على من يقول بأن التراخيي هنيا ريير موجيود 

اه) اه ونفي  فيي   ( سوَّ عطف على الجملة األولى   الثانية ، أي بدأ خلق اإلنسان من طين ثي ُ َّ سيوَّ
 . (8)روح  ، ففيدا تقدي  وتأخير وبدذا تكون المدلة محفوظةمن 

  تمن  من أن ي تقد ( الترتيب بمدلة)تفيد ( ث ُ َّ )الردود التي ذكرها ب ا المتمسكين بأن  
ب ا النحويين والمفسرين بتخلي هذا الحرف عن ب ا م ناه ، فلو أردنيا أن نحميل النصيوا 

ادر، و  نس ى إلى تأويلدا فسنجد ، أن الترتيب قيد   يكيون التي استشددوا بدا على الم نى المتب
يُز القو  بديا هيو المدي ُّ و  يياثِّر  مقصودا ؛ ألن  ليس من أهمية في  للنا ، فذكُر آيات هللا وَت ج 
في مقدار أهميت  وإعجازه مراعاة ترتيب  ، فالمد  هو بيان قدرة هللا ت الى على بدء خلق اإلنسان 

ستمرار نسل اإلنسان وَعَمار األرا وخالفة هللا مرتبطا بماء مدين ، فكل هذه من طين وج ل ا
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وهيذا مين م ياجز اليرحمن ، وعظمية هيذه اآليية تيدلُّ ، الحهارة وال ل  منوط بدذا المياء المديين 
على عظمة الخالق ، وب يد هيذا فمين آييات هللا ت يالى وم ياجزه أن ج يل فيي هيذا اإلنسيان روحيا 

سة قائالونسبدا إلى ذات  ا ، وهيذه اليرو  سير   (9:السيجدة مين اآليية){ثُ َّ  َوَّاهُ وَنافاـخَ فِيـبِ مِـن رووحِـبِ    }:لمقدَّ

ييد عظميية الخييالق عجييز ال ليي  عيين إدراك كنددييا ، فييالنا فييي مقييا  ذكيير ب ييا آيييات  إلدييي  يجسِّ
ترتبيا الخالَّق ال لي  مما ي جز البشير عين اسيتي ابدا والتصيدي لديا ، وكيون ب يا هيذه اآلييات م

وكييذا فييي البيييت . زمانيييا ب ييد ب هييدا اآلخيير   يمنيي  ميين عظيي  اآلييية ، و  يقييد  فييي إعجازهييا 
الش ري ، ل  يكن في ذهن الشاعر أن ُيَرتَِّب الفهَل والسييادة كميا يقتهيي  المنطيق ال قليي ، فقيد 

ي لمجيد كان مشغو  في إثبات الفهل لممدوح  وألجداده أكثر من عنايت  بترتيب التسلسل الزمني
أسرة المميدو  ، و  نغفيل عين خيواا قيوانين الصين ة الشي رية التيي قيد يكيون الشياعر اعتميد 
 .عليدا للوصول إلى هذه الصيارة الفنية المقصودة ، وقد يكون لدا ب ا األثر في هذا الترتيب

خالصت  أن النا قد   يكون ملحوظا في  الترتيب ، أو لحظ الترتيب في مرتبة ثانية فيي 
ُل الد  لة ، فيستغنى عن جزء من د لة الحرف ، وهذا ما حصل في األمثلة التي ذكروها ، وَتيأوِّ

يفل ،  ب ا ال لماء أوجدا لقسر الينا عليى ال يودة إليى الد لية بكاميل م ناهيا قيد يكيون فيي  َتَ سُّ
ًة فيي الكيال   ي يَّ جتيزاء ب يا إن ا .فمثلما تكون إهافة ب ا الم اني الدامشية للمفردات مزيَّة فنَّ

 .الم نى من مفردة ما مزيَّة أخر  من مزايا الكال  البليغ 

قيد ( ثي ُ َّ )يفدي  هيذا مين ادعياء الفيراء أن  عان داللتاه علاى الُمهلاة( ثا ُمَّ )قد يتخلى وكذالك 
قد بلغني ما صن ت يومك هذا ، :  من ذلك أن تقول)) تكون لترتيب األخبار   لترتيب األحداث 

هنا تفييد ترتييب األخبيار ( ث ُ َّ )، ف  (1) .((س  أعجب ، فدذا نسق من خبر المتكل  ث ُ َّ ما صن ت أم

ذ لِ ُـ ْ وَصَّـاكُ ْ بهـبِ    }:(2)وحمل ابين ماليك عليى هيذا الم نيى قولي  ت يالى. و  تراخي بين اإلخبارين 

فيي تخريجدييا علييى م ناهييا  لَ ق يي، ونُ  (154 -153:األن يا  مين اآليتييين){ثُــ َّ آتايْنَـا مُو َــن ٱلْ ِتاــابَ * لاعَلَّ ُـ ْ تاتَّقُــو َ 

إنييي أخبييرك  ب ييد ت ديييد المحرمييات وريرهييا ميين  ثيي ُ َّ : التقييدير: األول ):)األصييلي بشييقَّي  أوجدييا 
لتييأخير الخبيير عيين الخبيير،   لتييأخير « ثيي ُ َّ »، فييذكرت كلميية  آتينييا موسييى الكتيياب ا، إنيي األحكييا 
كورة فيي اآليية المتقدمية   يجيوز اختالفديا بحسيب أن التكاليف التس ة المذ: والثاني ،...الواق ة،

وأميا . بل هيي أحكيا  واجبية الثبيوت مين أول زميان التكلييف إليى قييا  القيامية ، اختالف الشرائ 
، فتقيدير اآليية  ، فدي إنما حدثت ب د تلك التكاليف التسي ة الشرائ  التي كانت التوبة مختصة بدا

ب يد ذليك آتينيا موسيى  ثي ُ َّ ،  بي  ييا بنيي آد  قيديماً وحيديثاذلكي  وصياك  : أن  ت الى لما ذكرها قال
اتيل ميا أوحيى : ، فتقيديره قل يا محمد إنيا آتينيا موسيى ث ُ َّ :  أن في  حذفاً تقديره:  الثالث.  الكتاب
   ، هذه الوجوه التي ذكرت للتأويل ممكنة ويستطي (3) ((. اتل عليد  خبر ما آتينا موسى ث ُ َّ إليك 

تخريج الكال  عليدا ، لكن ب ا النحاة   ير  ذلك بل يفدي  مين السيياق    ب ا النحاة ويستطي
أن الم نى هنا أهمل في  جانب الد لة على المدلة في ترتيب األخبار ، وعندها أفترا أن النا 
 ، كان يريد تقرير الخبر وإثبات  وذكر ترتيب  أكثر من أرادت  ذكر المدلة وجودها أو عد  الوجود

األول في النا أو في الدرجة نفسدا م  ملحظ الترتيب ، لذا قد يستغنى  ظن الملحوفالمدلة ل  تك
 . عندا تب ا لمتطلبات فد  النا وت قب د لت  

 :(4)وحملوا علي  قول الشاعر

                                                 
 . 415\2: م اني القرآن   - 1
 .412: ، الجنى الداني 175: ، تسديل الفوائد وتكميل المقاصد  121: مغني اللبيب : ظ   - 2
 .182\14: مفاتيح الغيب   - 3
افي الخيل ، همن قصيدة في ديوان حميد بن ثور الدالليي يادي إلالبيت ألبي دااد ا  - 4 شير  ألفيية ابين : ، وينظير م ي  43: أحد وصَّ

َدينِّيِّ بين األكف :)، وهي في الديوان بلفظ121: ، مغني اللبيب 412: ، الجنى الداني 312: مالك   ....(كدز الرُّ
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 (المتق ارب) 

ــعَ العَجَـــــــــاطه    ــرودَي َّ تاحْـــــــ ــزَّ الـــــــ  ك ـــــــ
 

 جَـــــــرى يف األنابهيـــــــبه ثُـــــــ َّ ا ـــــــطارَبْ  
 

َدي فدنيا   مدلية بيين . نيُّ جر  الدزُّ في أنبوب اليرمح في قبي  ا هيطراب فمتى ما ُهزَّ الرُّ
الدزِّ وا هطراب ، وأنا أفسر الحالة هنا كما ذكرت قبل قليل من إن راية منش  النا اإلشيارة 
إلى ترتيب األحداث ، أكثر من أن تكون اإلشارة إلى المدلة فيي وقيوع تليك األحيداث ، ويهييف 

نيا يجيب أن   نغفيل هيغوط القاليب الشي ري اليذي قيد ييدف  الشياعر إليى هنا فيي هيذا الينا ، أن
د لتدا على الترتيب بمدلة ، و  يمني  ( ث ُ َّ )وهكذا تبقى الد لة المركزية ل . است ماٍل م يَّن للغة 

 .هذا من أن يهطرها السياق إلى التخلي  عن ب ا م ناها في نصوا م ينة 

   (ُرب  : )رابعا 
 

على ما أثبت  البصريون ، واختلف في م ناه بين د لت  على التقليل أو التكثير،  َحرُف َجرٍّ 
فقيييل م نيياه التقليييل ، وهييو مييذهب أكثيير النحييويين ، وقيييل إندييا تفيييد التكثييير، وقيييل هييي للتقليييل 
والتكثير فدي من األهداد ، وقيل أكثر ما تكيون للتقلييل ، وقييل أكثير ميا تكيون للتكثيير والتقلييل 

، هذه ستة أقوال ذكرت فيي م نيى هيذا  (1)، وقيل هي للتكثير في موه  المباهاة وا فتخارنادر 
الحرف لتبيَّن لنا ا هطراب بين ال لمياء وعيد  وهيو  م نيى الحيرف و  اسيتقراره ، فإفادتديا 
م نى التقليل ينقل أن  رأي أكثرية ال لماء ، وذكر السيوطيُّ أكثر من عشرين من أكابر النحويين 

، لكن هذه األوج  المت ددة التي نقلت عن ب هد  تج لني أشكك في هذا القول ، بل  (2)قولون ب ي
وليس م ناه التقليل  :)) إن رأي األكثرية هذا ل  يكن عاصما من أن يجدر ابن هشا  بخالف  قائال

تكثيير كثييرا دائما ، خالفا لألكثرين ، و  التكثير دائما خالفا  بن درستوي  وجماعة ، بل تيرد لل
، وقد استط ت من خالل تتب  كال  ب ا ال لماء أن أرصيد سيببين لخيالف  (3) ((. وللتقليل قليال

 : ال لماء الكبير في م نى هذا الحرف هما
  

  اخييتالف الجديية التييي ينظيير إليدييا فييي تحديييد القلَّيية والكثييرة ، أي اخييتالف : السييبب األول
ة والقيائلون بيالكثرة ، يتبييَّن هيذا جلييا مين النظير إليى الزاوية التي ينظر بدا القيائلون بالقلَّي

 :تقسي  المالقي  وآخرين م نى التقليل على قسمين 
 :(4)األول يكون لتقليل الشيء في نفس  ، نحو الشاعر .1

 (الطويل) 

ــــــــــبُ أبٌ   ــــــــــيْسَ لـا  أال ربَّ مَولُـــــــــــودٍ وَلـا

ــبِ    ــ ــرِّ وَجْ ـه ــودَاءَ يف حُـــ ــامَةٍ  َـــ  وَذِإ شَـــ
 

ـــــــــــ  ــــــــــدٍ لـا   ْ يَلـــــــــــدْهُ أبَـــــــــــوَا هوَذِإْ وَلـا

ــةٍ ال تانقا ِـــــــــــــــــــــي ألِوَا ه ــــــــــــــــــ  مُجَلَّلـا
 

،   ، أما ذو الولد اليذي لي  يليده أبيوان فديو آد  المولود الذي ليس ل  أبل هو عيسى
( ُربَّ )فتكيون . وذو الشامة فدو البدر ، وهذه الثالثة ليس لدا نظير فدي قليلة الوجود في أنفسيدا 

 :(5)ومن  أيهاً قول زهير.  ة هذه األشياء  َّ هنا لتثبيت قل
 (الطويل) 

                                                 
، اللبييياب فييي عليييل البنييياء 237: ، أسييرا ال ربيييية 112، م يياني الحيييروف 14: ، حيييروف الم ييياني 151:اللميي  فيييي ال ربييية  :ظ   - 1

: لسييان ال ييرب  ، 188: ، رصييف المبيياني 511\1:، شيير  جمييل الزجيياجي 149:فييي شيير  اللميي  ، البيييان 323\1: واإلعييراب 
 .217 :جواهر األدب ،  ،22\8: ، شر  المفصل 417: الجنى الداني  ،418\1( :ربب)مادة
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ــةس          ــداهُ  امامَـــــــ ــاضٍ يَـــــــ ــــــ ــيَ َ فايـ   وَأابـــــــ
 

ــلُب    ــا تُغِــــــبو فاوا ِــــ ــبِ مــــ   َلــــــن مُعتافيــــ
 

وهو شخا واحيد ( حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري)وهذا القول يخاُّ ممدوح  ، وهو 
 .  وج  للتكثير في  ، وليس هنالك جماعة كثيرة هذه صفتد  

 
 :(1)لتقليل النظير، وهي كثيرة ا ست مال ، ومندا قول امرئ القيس: لثاني القس  ا .2

 (الطويل) 

ــةٍ   ــا رُبَّ بَ مَـــ ــا  فايـــ ــسه مَ روبـــ ــإه  أُمـــ ــ  فـا

ــةٍ          ــا رُبَّ قاينَــــ ــا  فايــــ ــسه مَ روبــــ  وَإه  أُمــــ

 وَإه  أُمــــــسه مَ روبــــــا  فايــــــا رُبَّ  ــــــارَوٍ        
 

ــبُ جَبــــا ه       ــوَدَّ وَجــ ــا اِ ــ ــفعُ إهذا مــ  كاشَــ

 نَعَّمَـــــــــــــــةٍ أا مَلتُ ـــــــــــــــا به ِـــــــــــــــرا ه  مُ

ــــبَّ     رَعـــــوه اللابــــــا ه  شَـــــ هدتُ  َلـــــن أاقـا
 

الشاعر يريد أن يمتد  نفس  ويفخر بف ال  التي هي نيادرة وقليلية عنيد رييره ، لكنديا عنيده 
دا ، وكثير من القينيات الناعميات فَ شَ كثيرة ، وقد اعتاد هذه األشياء ، فكثير من الكرب المظلمة كَ 

م دن ، ول  عددل من الغارات التي شددها ، وهو فارس على جواد مطي  لي  ، وهيذه  ُكنَّ ل  يلدو
للتقليل يرييدون بي  تقلييل نظيير الف يل عنيد ( ُربَّ )إن : األعمال قلَّ مثلدا لغيره ، وقول النحويين 

إن القسي  الثياني هيو . رير المفتخر أو الممدو  ، أما عنده هو نفسي  فالف يل م تياد كثيير الوقيوع 
، وعندها فمين نظير إليى كثيرة وقيوع الف يل مين المميدو   (2)كثر القسمين است ما  لدذا الحرفأ

وأن  نادر من رير المميدو  ، قال إندا تأتي للتكثير، ومن نظر إلى قلَّة وقوع الف ل من اآلخرين 
ل فاختالف زاويية النظير هيذه يرجي  إليديا ب يا الليبس والخليط فيي أقيوا. قال إندا ت ني التقليل 

  .ال لماء في م نى هذا الحرف 
 

حرف تقليل بأن  رأي الجمدور ، وبأنديا جياءت فيي مواهي  ( ُربَّ )لقد احتجَّ القائلون بأن 
وجياءت فيي مواهي  ظاهرهيا  –مثَل قول  األزديِّ وقول زهير المتقدمين  –  تحتمل إ َّ التقليل 

 يَّن أندا تكون حرف تقليل ، والتقليُل التكثير وهي محتملة إلرادة التقليل بهرب من التأويل ، فت
فديي مثيل ، وتصير للتقليل بشيء مين التأوييل ، مطردل فيدا ، أما المواه  التي هي فيدا للتكثير 

قول امرئ القيس المتقد  فدذه يقال فيديا للتقلييل والميراد تقلييل النظيير عنيد اآلخيرين ويقيال فيديا 
 . (3)للتكثير ويراد بدا التكثير عند الممدو 

 

  في تهارب أقوال ال لمياء فيي م نيى هيذا الحيرف يرجي  إليى أن أكثير : أما السبب اآلخر
 .ال لماء ل  يتنبدوا إلى تأثير السياق في تقرير م نى القلَّة والكثرة في م نى الحرف 

 
، وهيذا الم نيى ذكيره لي   فطين ب هيد لي  يآخر الحرف المركزي م نى قد يكون م نى  و

لي   حرف إثباات([ ُربَّ )أي]إندا :))أقوال ال لماء في م نى هذا الحرف قائال  المراديُّ عندما عدد
هيل هيذا القييول حقيقيية و  أعلي  ،  (4) .(( توهي  لتقلييل و  تكثيير ، بييل ذليك مسيتفادل ميين السيياق

، ولي  يأبي  لي  الميراديُّ  من يصر  بي  قبلي أعثر على للمرادي نفس  أو ينقل  عن آخرين ؛ إذ ل  
مركيزي لديذا الم نيى هيو الأعتقيد أن هيذا الم نيى حيري  أن يكيون ما ل  من أهميية ، ونفس  على 
 . وأما د لت  على القلَّة والكثرة فمرج دا إلى السياق حقا الحرف ، 

                                                 
 . 82: ديوان امرئ القيس   - 1
 . 189 -188 :رصف المباني : ظ   - 2
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مين المواهي  التيي أثي َّر فيديا السيياق فييي الم نيى ، وأرشيدنا إليى الميراد مين هيذا الحييرف 
يقولدا القائل وهيو فيي حقيقية األمير قيد لقيي كثييرا ( كتاب قرأتُربَّ عالٍ  لقيُت ، و ُربَّ : )قولد 

،  تواضااعاميين ال لميياء ، وقييرأ كثيييرا ميين الكتييب لكنيي  يقلييل إثبييات عييدد مييرات وقييوع الف ييل منيي  
 . ، وهو رير م نى القلَّة أو الكثرة فالسياق هنا قد مكننا من تحديد المراد من م نى الحرف 

جل ومن أمثلة المواه  التي ُيفد  ا لم نى فيدا من خالل السياق ، ويكون ل  أثر في  أن الرَّ
، والندامية ليو كانيت قليلية فحيري  بالشيخا أن يتجنيب (   ت ياد  ، فربميا نيدمت: )يقول لصديق  

موردها ، وال داء كثيرا ما يجلب الندامية ، فديو مين مواردهيا الم تيادة ، فصيار هنيا اللفيظ اليدال 
هنيا بم نيى ( ُربَّ )اللفظ الدال على التكثير، وأهيحى مناسيبا أن نفسير  على التقليل أدلَّ وأبلغ من

 . القليل ، وهذا القليل يقتهي أن ُيَتَجنَّب 

ل  يست مل هذا الحرف في القيرآن الكيري  بصيورة تمكننيا مين تيدبِّر سيياقات قرآنيية كثييرة 

روبَمَـا يَـوَدو   }:ال ت يالىإذ است مل في موهي  واحيد ، قي لتميز حقيقة م ناه واست ما ت  ؛ ومنوعة ،

َ  ، فقييل (2:الحجر){ٱلَّذِينَ كافارُواْ لاوْ كاانُواْ مُسْلِمِ َ َر هذا الموهي  بتفسييٍر مماثيل لميا َتقيدَّ هيي ))، وقد فُسِّ

لد   ؛ ألندييي  قيييالوا ذليييك فيييي ب يييا المواهييي    فيييي كلديييا للتقلييييل فيييي هيييذا الموهييي  ؛ لَشيييغ 
هنييا أفييادت التقليييل ، لكيين ( ُربَّ )سييرين واللغييويين يييرون أن إنَّ كثيييرا ميين المف، (1)((.بال ييذاب

 .وصولد  إلى فد  هذا الم نى كان عبر السياق الذي ورد في  الحرف 

للتكثيير [ ُربَّ ]تيرد :)) ول  يمن  هيذا مين أن يفدي  ابين هشيا  عكيس هيذا الم نيى إذ يقيول  

ييا ُربَّ :)، وفيي الحيديث {ذِينَ كافارُواْ لاوْ كاانُواْ مُسْلِمِ َروبَمَا يَوَدو ٱلَّ}: كثيرا ، وللتقليل قليال ، فمن األول 

نيا عاريييٍة يييوَ  القياميية   يييا ُربَّ )، وسيم  أعرابييي يقييول ب ييد انقهيياء رمهييان  [(2)](كاسييٍة فييي الييدُّ

ومن الثاني قول أبي طالب في النبي( . صائم   لن يصوَم  ، ويا ُربَّ قائم   لن يقوَم 
 [(3)]:  

 (يلالطو) 

ــــــبِ          وَأابـــــــيَ َ يُستاســـــــقن الغامـــــــامُ بهوَج ـه
 

ــله    ــمَةس لِ ارامِــ ــامن  ِصــ ــاتُ اليَتــ  (4)(( ثِمــ
 

تفيد التكثير وهو ما تيدلُّ عليي  ( ُربَّ )فد  ابن هشا  من اآلية والحديث وقول األعرابي أن 
ن الكافرين كلما في كثير من مواه  است مالدا ، وقد يكون يفد  مندا م نى التكثير في اآلية ؛ أل

رأوا حالد  وحال المسلمين تمنوا ذلك وتحسروا عليي  ، وهيذا الحيال مسيتمر ف يذاب الكيافرين   
م نى التكثير ، في حين تفيد التقلييل فيي ( ُربَّ )ف ندها يفد  من . ون ي  المامنين   ينفد ، ينتدي 

دا ، ومثلي  قيول األزديِّ فدو ي ني شخصا واح ، مثل قول أبي طالب ؛ ألندا يراد بدا التخصيا
 . المذكور آنفا 

 
د ميا يمكين أن  ومرج  خالف ابن هشا  م  بقيَّة ال لماء ي ود إليى السيياق ، فديو اليذي حيدَّ

ليي  توهيي  لتقليييل و   حاارُف إثبااات  ( ُربَّ )إن : ُيفَدييَ  ميين الحييرف ، وهنييا نسييتذكر قييول المييرادي  
تفسير أحيوال هيذا الحيرف واهيطراب ال لمياء  وما قيل في. تكثير ، بل ذلك مستفادل من السياق 

في النظر إلى م ناه ياكد هذا القول ، وياكد أن للحرف م نى مركزيا ،  الجداتفي  ، واختالف 
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، ولي  م يان هامشيية مسيتفادةل مين السيياق ، وهيي د لتي  ( اإلثبيات)المركزي هيو ( ُربَّ )وم نى 
 .الة على ذالك على التقليل أو التكثير بحسب ما يفد  من قرائن د

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (على: )خامسا 
 

حرف من حروف الجير كثييرة ا سيت مال فيي اللغية ال ربيية ، ذكيرت لي  المصيادر تسي ة 
واقتصيير ب ييا المصييادر علييى هييذا ،   (1)االسااتعالءم ييان ، وأجم ييت علييى أن م نيياه األول هييو 

عليى (2) ((ميا أوهي  خالفي  ول  يثبت لدا أكثر البصيريين ريير هيذا الم نيى ، وتيأولوا ))الم نى ، 
،  فا ست الء هو الم نى المركزي لديذا الحيرف. ا تساع أو على تهمين الف ل م نى ف ل آخر 

،  (221:البقيرة مين اآليية ){ثُ َّ ٱجْعَلْ  َلاـن  كُـلب جَبَـلٍ مِّـنْ ُنَّ جُـزْءًا     }:وهو أما حقيقي  حسي  ، نحو قول  ت الى

 :(3)، ومن  قول امرئ القيس (13:القمر){ذااتِ أالْوَايٍ وَدُ ُرٍ وَحَمَلْنَاهُ  َلان }: وقول  

 (الطويل) 

ــــي صَـــــباَبة         ــــع دُمـــــوُا العَـــــِ  ِمنـ   فافا ـا
 

ــيَ مِحمَلـــي    ــلَّ دَمعِـ ــن بَـ ــره حَتّـ   َلـــن النَحـ
 

إذ  ، ، وكأندا تغلب  وتظدير عليي  ، وعليي  ديينل  علي  كآبةل : وإما حكمي  مجازي  ، كقولد   

 : ، وقول  تبارك (14:الش راء ){وَلا ُ ْ  َلايَّ ذانبٌ فاأاعَافُ أا  يَقْتُلُو ه}:، و كقول  ت الى (4)ا نقياد ب  يلزم 

وهو كثيير   –، ومن ا ست الء المجازي  (5:البقيرة ){أُوْلاـ ئََِ  َلان  هُدًى مِّن رَّبِّ ه ْ وَأُوْلاـ ئََِ هُ ُ ٱلْمُفْلِحُو َ}

 :(5)لحارثقول ا  –ا ست مال 
 (الخفيف) 

 فابَقينــــــــــا  َلــــــــــن الشَــــــــــناءَوِ تانمِيـــــــــــ               
 

 ـــــــــــنا حُصــــــــــو ٌ وَ ِــــــــــزَّوٌ قاعســــــــــاءُ  (مـ)
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وَ َلايْ َا وَ َلان }:وا ست الء الحقيقي إما يكون على المجرور مباشرة وهو الغالب في  ، نحو

لَّعَلبيۤ }:  يقرب من المجرور، كقول   ، أو يكون ا ست الء على ما (22:المامنون){ٱلْفُلَِْ تُحْمَلُو َ

 .  (11:ط  من اآلية){آتِي ُ ْ مِّنْ َا بهقابَسٍ أاوْ أاجهدُ  َلان ٱلنَّاره هُدًى

 
وحال هذا الحرف عند الكوفيين   يختلف عن أحوال الحيروف األخير  ، فقيد نسيبوا إليي  

ختلفيوا أيهياً فيي نسيبة أكثير مين م اني أخر أختلف ال لماء فيما بيند  في عيددها وتسيمياتدا ، وا
م نى إلى الحرف في ناٍّ واحد ، وكانت هذه الخالفات أمارة عندي عليى أن تليك الم ياني هيي 
م اني هامشية تفد  من خالل تتب  القرائن المواكبة للسياق ال ا  للنا ، من الم اني التي نسبت 

البقيرة ){وَآتان ٱلْمَاتا  َلاـن  حُبِّـبِ  }:لى، كقول  ت ا(1) (مع)المصاحبة وهو معنى إلى هذا الحرف م نى 

أن تاتيي  : ) ، كميا قيال ابين مسي ود بي  حِّ والشُ  م  حب المال{ على حب })): ، الم نى(177:من اآلية
:  لفيالنٍ  قليتَ  الحلقيو َ  ت  حتى إذا بلغَ  ، و  تمدلُ الفقرَ  وتخشىَ  ال يرَ  تأملُ  ، شحيحل  وأنت صحيحل 
 بُ يِّيوهيو طَ   ُ  طَييرييد أن يُ ، يُ  اإليتياء بِّ على ُحي:  وقيل.  هللا بِّ لى حُ ع:  وقيلَ .  (كذا كذا ولفالن

ي )، يالحظ أن هنالك خالفا في عودة الداء فيي (2) ((. بإعطائ  س  النف فقيد قييل فديو إميا عائيدل ( حبِّ
اً أيهيويحتميل .  لي  عليي  كياره طل خِّ َسيتَ أ  تدف ي  وأنيت مُ أي ،  اإلتيانإلى عائد إما ، و المالإلى 

هللا ، ويكون التقدير على حب هللا ، فيكون خالصيا إلى وهو أن يكون الهمير عائدا : وجدا ثالثا 

، ومذن   مذكوور   ألنه أقرُب))، وكان أبو حيَّان ير  أن الهيمير عائيد إليى الميال ؛  (3) وجد ل
ية واخيتالف ع ،(4) ((. ًٍ قواعد النحويين أن الضمير ال يعود على غير األقرب إالَّ بذدلي   ائديَّ

الهمير   يغيِّر م نى الحرف كثيرا ، فالسيياق يحتميل أن يهياف إليى م نيى الحيرف المركيزي 
فاإلنفيياق مصيياحبل لشيييٍء مييا إمييا ُحييبِّ المييال أو ُحييبِّ ، قييدرا مهييافا ميين الم نييى هييو المصيياحبة 

تيى الميال آ:)اإلتيان أو ُحيبِّ هللا ت يالى ، وإذا أردنيا أن ُنرجي  الهيمير إليى الميال يكيون الم نيى 
وهذا الت الي   يمن  من المصاحبة بين اإلتيان وحيب الميال ، ، ( مت اليا باإلتيان فوق حبِّ  للمال

أما إذا أردنا أن نرج  الهمير إلى لفظ الجاللة فيكون م نيى المصياحبة أبيرز وأوهيح إذ يكيون 
ي  الحيب اإللديي فيآتى أي ت الت نفسي  مي  ميا يقتهي( آتى المال مت اليا م  حبَّ  ه ت الى:)الم نى

أي م  ( آتى المال مت اليا م  حبِّ  لبإيتاء :)المال ، وإذا أعدنا الهمير إلى اإلتيان يكون الم نى 
 . ما يقتهي  حب اإليتاء ، ورو  الت اون اإلنسانية فقد أنفق مال  

 
ن م نى المصاحبة الدامشي الذي يرافق الم نى المركزي   يكون على درجة واحدة م نَّ إ

الظدور والبروز ، ففي كل تقدير من التقديرات الثالثة المتقدمة كيان الم نيى الدامشيي  إميا َيقيوَ  
رنا عودة الهمير إلى  لفيظ الجاللية فأهيحى م نيى  أو َيهُ ف وكان في أكثرها بروزا عندما َقدَّ

ة مي  أنديا م يان متحركي: المصاحبة واهيحا جلييا ، وهنيا تكمين إحيد  مزاييا الم ياني الدامشيية 
 . النا تقو  حينا وتفتر آخر بحسب متطلبات التفسير لكل ناٍّ من النصوا 
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وَإه َّ رَبَّـــََ لاـــذُو مَغْفِـــرَوٍ لبلنَّـــاسه  َلاـــن   }:ومميييا حميييل عليييى م نيييى المصييياحبة قولييي  َعيييزَّ َشيييأُن  

ــ ْ لمركييزي  هنييا إنَّ الم نييى ا.  (1)((. ميي  ظلمديي  أنفسييد  بالييذنوب )): أي   (2:الرعييد ميين اآلييية){ظُلْمِ ه

واهح وإن كان م نى المصاحبة الدامشي ُيمكن أن ُيفَد  من السياق ، فاه ت الى شأن  ذو مغفرٍة 
د  ، وهذه المغفرةُ م  وجود الظل  فدي تصحب  ، وس ة رحمة  مت اًل فوَق تصرفات الناس وظلم 

الرحمة اإللدية ، بل هيي هللا ورأفت  بال باد ل  تشترط أن يتخلى الناس عن الظل  ويتركوه لتنالد  

وَلاوْ يُؤَاعِذُ ٱللَّبُ ٱلنَّاسَ بهُِلْمِ ه ْ مَّا تارَكا  َلايْ َا مِن دَآبَّةٍ وَل  ِن يُؤَعِّرُهُ ْ إلان  أاجَلٍ }:ت  ُّ المامن والظال  ، قال ت الى

وليو كنيا . بة ، فم نى ا سيت الء واهيحل جليي  ، ويرافقي  م نيى المصياح (21:النحل من اآليية){موسَمًّن 

نقول بالتناوب كما يقول الكوفيون لتخلينا عن م نى ا ست الء ، وحفظنا م نى المصاحبة فقيط ، 
وفي هذا اقتطاع لجزء حيويٍّ مد ٍّ من الم نى   يمكن التخلي عن  ، فلو قلنا إن ربك ليذو مغفيرة 

هيدا ، أهو َهي فل   للناس م  ظلمد  فلسائل أن يسأل عن سبب المغفرة م  الظل  وما الذي يقت
أ  رفليةل   أ  تديياونل   أ  ت ييالي اليذات المقدسيية عيين ال جلية والرأفيية بال بيياد  وهناليك الكثييير ميين 

في حين تستطي  نظرية الم نى الدامشي أن تحفظ لنيا الجيواب ، وتطرحي  مي  الينا . األسباب 
عين النياس ، وإن كيانوا  مباشرة ، وتمن  مثل تلك الحيرة عند المتلقيي ، فياه ت يالى شيأن  مت يالٍ 
 .   ظالمين ، وبيَّنت القرائن المساعدة للنا سبب ذلك كما في آية النحل 

، وذليك فيي مثيل (2)معناى الاالم أي التعليال( عليى)ومن الم اني األخر  التي حمل عليديا 

، أي لددايتي  إيياك  ،  (37:لحيج مين اآليية ا){كاذ لََِ  َ َّرَهَا لا ُ ْ لِتُ ابِّـرُواْ ٱللَّـبَ  َلاـن  مَـا هَـدَاكُ ْ      }:قول  ت الى

َج ب ُا البصريين الم نى على التهمين قال الزمخشريُّ  لتشكروا هللا على هدايت   :))وربما خرَّ
ن التكبيير م نيى ، فاختصر الكال  بأن همَّ  ، بأن تكبروا وتدللوا إياك  ألعال  دين  ومناسك حج  

قول يمكن أن يكون الت لييل م نيى هامشييا فيي هيذه اآليية فدناليك أ . (3) ((.  ُ تَ  ديَ تَ   َ دِّ الشكر، وعُ 
ر هللا األن يا  لبإنسيان ليصيل بديا إليى مناسيك الحيج وهيذا  ، قدرل من ا ست الء ملحوظل ، فقيد سيخَّ

يقتهي الشكر والتكبير ، فيكبر هللا ت الى مرتف ا بالتكبير فوق الحمد على الدداية لدين  فقط ، بل 
 .  (4)ل  على الدداية لدين  وحمدا على تسخيره هذه األن ا  وتمكين  مندا يكبُِّر هللا حمدا

 

لس يـ وَ}:وذلك في نحيو قولي  ت يالى ( من) ومن الحروف التي قالوا بتناوبدا م  هذا الحرف

، قيال  (3-1:المطففيين ){خلانُـوهُ ْ يُ ْسِـرُو َ   وَإهذاا كاـالُوهُ ْ أاوْ وَّ * يَسْـتاوْفُو َ    َلان ٱلنَّاسهٱلَّذِينَ إهذاا ٱكْتاالُواْ * لبلْمُطافبفِ َ 

        فييي هييذا الموهيي  ، فييإذا( علييى وميين) :اكتييالوا ميين النيياس ، وهمييا تت اقبييان : يريييد :)) الفييراء
اكتليت منيك ، فديو كقوليك اسيتوفيت :أخذت ما عليك ، وإذا قيال :  اكتلت عليك ، فكأن  قال:  قال
وإذا حكموا عليى النياس : هبون في هذا إلى التهمين ، أي البصريين يذ))، ونقل أن  (5)((. منك

الذي دف  البصريين إلى هذا التأوييل التيزامد  بنظريية التهيمين ، وأن الحيرف  .(2)((. في الكيل
باق على م ناه ، وليس ل  إ َّ م نى ا سيت الء ، أميا قيول الكيوفيين بتنياوب الحيرف يفقيده أيهياً 

 .نى ابتداء الغاية ، وفي الحالتين إخالل بتما  الم نى م نى ا ست الء ، ويبقي ل  م 
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إن القول بنظرية الم نى المركزي والم اني الدامشية يسيمح لنيا بطير  تأوييٍل أكثيَر قبيو ً 
وأكثَر منطقيَّة لدذه اآلية وأمثالدا ، متمشيا م  رو  الت بير القرآني المتحرك ، وذلك على النحو 

 ،...واكتال  وكال  ط اميا وكالي  لي  ، ،...،الً ي  كَ  يلُ ك  الط ا  ونحوه يَ  الَ كَ  :))يقال في اللغة : اآلتي 
وبناًء على هذا بإمكان ناٍّ مماثل لدذه اآلية القرآنيية أن  (1)((. كال الم طي واكتال اآلخذ: يقال 

ُيفَد  ف، (ويل للمطففين ، الذين إذا اكتالوا يستوفون، وإذا كالوا أو وزنوا يخسرون:)يكتفي بالقول 
من هذا النا أن المطففين يستوفون حقَّد  إذا كانوا آخذين ، ويبخسون الناس إذا كانوا م طين ، 
ولكن اآلية ل  ترد إيصال هذا الم نى فقط ، بل كانت توصيل م ي  دف يات مين الم ياني الدامشيية 

ُر طائفية مين النيا، ( على الناس)التي أفادها السياق بإهافة  س كيأند  ييرون فاآلية الكريمة تصيوِّ
أنفسد  فوق البشر، وأعلى مند  رتبة ، في مد ها ء إلى بخس الناس حقوقد  ، ومنديا حقدي  فيي 
ية ، وأندي  أعليى مين  ره  القرآُن الكريُ  يكتالون مين منظيار الفوقيَّ الكيل والميزان ، فدا ء ُيصوُّ

آخيذين ، و  يهير أن  الناس ؛ وألند  أعلى من النياس َوَجيَب أن يسيتوفوا كييلد  عنيدما يكونيون
ي  ( مين)أما ما يفدم  ب ا المفسرين مين أنديا بم نيى . يبخسوا الناس حينما يكونون م طين  وأنَّ

كالدين في حق اآلخرين يجب أن ياخذ مند  فدو م نى هامشي متأت من قرائن م ينية مصياحبة 
إن هيذا . ى الينا للنا ، ويبقى م نى ا ست الء مالزما ل  ، وتبقى النظرة الفوقية مسيطرة عل

د الصورة القرآنية ؛ من  التفسير يتمكن من أن يجم  بين الم نيين ، و  يطر  أحدهما ، و  يجمَّ
ة نظرية الم نى الحرفي المركزي والم اني السياقية المرافقة ل    .  هنا تأتي قوَّ

ا  ا نابيت إند: في هذه اآلية وريرها ، ويقول ( على)ب  (عن)ليس رريبا أن نجد من ي وِّ

البقيرة مين اآليية ){وَهِيَ عَاوهيَةس  َلان   ُرُوشِ َا}:قال ب هد  في قول  ت الى  ))منابدا فقد قال ابن منظور

         :كمييييا قييييال هللا ،  علااااى بمعنااااى عاااانج ييييل ، أي خاوييييية عيييين عروشييييدا لتدييييدمدا ،  (259:
سقوفدا ، ي ني قيد : اكتالوا عند  ألنفسد  ، وعروشدا ، أي  {يَسْتاوْفُو َ  َلان ٱلنَّاسهٱلَّذِينَ إهذاا ٱكْتاالُواْ }

، وقيال فيي  (2) ((.سقط ب ه  على ب يا ، وأصيل ذليك أن تسيقط السيقوف ثي  تسيقط الحيطيان 
طل يت عليى القيو  أطلي  طلوعيا إذا ربيت عيند  : قال أبو زيد في بياب األهيداد :)) موه  آخر

طل يت عليى : يت قيال ابين السيكِّ . ك حتى   يروك ، وطل يت علييد  إذا أقبليت علييد  حتيى ييرو

* لس لبلْمُطافبفِ َ يوَ}: ، كما قال هللا  (عن)فيه بمعنى ( على)، ج ل  القو  إذا ربت عند  صحيحل 

ــالُواْ  ــذِينَ إهذاا ٱكْتا ــاسهٱلَّ ــن ٱلنَّ قييال وكييذلك قيي ال أهييل اللغيية . اس  وميين النيي ، عيين النيياس:اه  ، م نيي{  َلا

فيي آيية المطففيين َيين  ُّ عليى اهيطراٍب ، ( عليى)لم اني المنسوبة إليى اختالف ا. (3)((. أجم  ون
وعد   استقراٍر في تحديد م نى الحرف ، وقد ُي دُّ هذا الت دد في نسبة الم اني ، وعد  ا سيتقرار 
على واحد مندا خرقا بحسب نظرية التهمين البصيرية ، التيي تفتيرا أن كيلَّ حيرٍف لي  م نيًى 

نظرية الم اني الدامشية بت دد الم اني وتكثرهيا ، فكلَّميا اسيتطاع المفسير واحد ، في حين تسمح 
اسيتطاع أن يولِّيَد م ياني  –تب ا لقرائن السياق المتوافرة بين ييده  –أن يوجِّ  الكال  وجدة جديدًة 

 .جديدة  
 

إن هيا ء النياس : في آية المطففين يكون بديذه الصيورة ( على)إلى ( عن)إنَّ نسبة م نى 
اكتالوا أي كانوا آخذين فإند  يستوفون متجاوزين الناس ريير آبديين لدي  ، إذ إنَّدي  يبخسيوند   إذا

حقوقد  عندما يكيلوند  في حين يستوفون عندما يكتيالون ميند  ، و  أر  الم نيى واهيحا أكثير 
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ييح أن يبقيى الحيرف علييى م نياه المركيزي ، أو م نيياه المركيزي مهيافا إلييي   مين هيذا الحيد وأرجِّ
َ  آنفا ( من)نى م   .الدامشي كما تقدَّ

 

يقال للبيت إذا  :))قال الرازي في تفسيرها، {وَهِيَ عَاوهيَةس  َلان   ُرُوشِـ َا }:أما في قول  ت الى

يي  َ وَ َخيي:  اندييد  ،  ور األبنيييةرُ ، والُ يي البيييت   قفُ َسيي ررُ والَ يي ،...، و ميين أهليي خلُيي  بتددميي  يَ ألنَّ
، قالي   ابل رَ خَ  ةل طَ اق  سَ  ةل مَ د  ندَ أي مُ { وهي خاوية على عروشدا}: فقول  ،...والسقوف من الخشب ،

أن حيطاندا كانت قائمية وقيد تديدمت سيقوفدا، ثي  انق يرت :  ، وفي  وجوه أحدها     ابن عباس
، وم نى الخاويية المنقل ية وهيي المنقل ية  الحيطان من قواعدها فتساقطت على السقوف المنددمة

أعجاز نخل }وموه  آخر ( 7: الحاقة){ أعجاز نخل خاوية}:  ت الىمن أصولدا يدل علي  قول  
قولي  :  وهذه الصفة في خيراب المنيازل مين أحسين ميا يوصيف بي  والثياني( 21: القمر){ من قر
إذا }كقولي  { عين}بم نيى { عليى}أي خاوية عن عروشيدا، ج يل { خاوية على عروشدا}:  ت الى

أن المييراد أن القرييية خاوييية ميي  كييون : د  والثالييثأي عيين( 2: المطففييين){ اكتييالوا علييى النيياس
أشجارها م روشة فكان الت جب من ذلك أكثر، ألن الغالب مين القريية الخاليية الخاويية أن يبطيل 

الوجي   (1) .((، فلما خربت القرية م  بقاء عروشدا كان الت جب أكثر ما فيدا من عرور الفاكدة
ُر في  األول الذي ذكره الرازي عن ابن عباس ُت فَ  وهو ا سيت الء ،  ، بم ناها المركزي( على)سَّ

، أمييا  فالقرييية خاوييية فييوق عروشييدا ، وهييو الم نييى األول المتبييادر ول لَّيي  أبسييط الم يياني تركيبييا
ل  بآيية المطففيين ( على)ب ( عن)الم نى الثاني الذي ي وا في   فل  يفسره الرازي واكتفى بأن مثَّ
ري لما : عن هذا الم نى وفاقا لنظرية الم اني الدامشية بالصورة اآلتية  ، وأستطي  أن أقدِّ  َتصوِّ

ت ني الُمجاوزة والُب د ، وهيذه القريية خاويية عليى عروشيدا بم نيى عين عروشيدا ، ( عن)كانت 
فكأني بدذه القرية قيد حيلَّ بديا رهيب هللا ، فتنياثرت جيدراندا وأثاثديا ، وعنيده سيقطت السيقوف 

، ( السيقوف)قد تناثر مبت يدا عين ال يرور ( القرية)الجدران واألثاث فوق أسس البناء ، في حين
ح  ول لَّ شيئا من تلك الجدران سقط ثانية فوق ال رور ف الها ، فالصورة بحسب هذا الفد  توهَّ
لنا ، كأن زلزا  أصاَب القريية ، أو انفجيارا مميا نشيدده فيي هيذا ال صير قيد حيلَّ بديا ، فتنياثرت 

التي عادة ما تكون ثقيلة نسبيا ، فسقطت مكانديا وصيورة القريية المتنياثرة مبت دة عن السقوف ، 
إن القيرائن هيي التيي تسيمح للمفسير أن . أدعى لل جب إذا ما أراد هللا إعادتدا إلى حياتدا األولى 

 .  يطر  تفسيرا م ينا لكل ناٍّ ؛ ألندا توفر أمام  م طيات استنباط الم نى من ذلك النا
 

قييييول القحيييييف ( عيييين)أتييييت فييييي  بم نييييى ( علييييى)ات التييييي قيييييل إن وميييين أشييييدر األبييييي
 :(2)(ه 131ت)ال قيلي

 (الوافر) 

 إهذا رَ ِـــــــــَيع  لـــــــــيَّ بنـــــــــو قُشَـــــــــٍ        
 

ــاها    ــبَ  ر ــــــــــ ــرُ اهلله أا جَــــــــــ  لعَمــــــــــ
 

ييَ )أي عني ، وقييل يحتميل أن الف يل  َن م نيى ( َره  ( عليى)اليذي يت يد  بي ( عطيف)ُهيمِّ
. بقاء الحرف على م ناه األصلي وتهمين الف ل م نى ف ٍل آخير وهذا تب ا لرأي البصريين في 

وفي نظرية الم اني الدامشية نستطي  أن نقول إن م نى ا ست الء ما زال محفوظا ، فبنو قَُشيير 
حينما يرهون علي  فد  في مرتبة أعلى وهو يطلب رهاه  ، وأميا المجياوزة ب يد الرهيا فديي 

 .  من الم نى  مهافل  قدرل 
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وَدَعَلا ٱلْمَدِينَةا  َلان  حِـ ِ  افْلاـةٍ   }:، في نحو قول  ت الى(1) معنى الظرفية( على)أيهاً ل ونسب 

هنيا ( عليى)أي في حين رفلة ، ول  أجد من المفسيرين مين يصيرِّ  بيأن  ، (15: القصا ){مِّنْ أاهْلِ َا

للغيويين ، قيال على كثيرة ميا راج يت مين التفاسيير ، فيبقيى هيذا الكيال  زعميا مين ا( في)بم نى 
على حيين : دخلت المدينة حين رفل أهلدا ، و  يقال : يقال في الكال   :))القرطبيُّ في تفسيرها 
جئت : ، فصار هذا كما تقول  هي المقصودةُ  ن الغفلةَ ألفي هذه اآلية  (على)رفل أهلدا ، فدخلت 

إن م نيى ا سيت الء إذا ، (2) ((.جئت على حين رفلة ، وكيذا اآليية : ، وإن شئت قلت  ةعلى رفل
ما لحظ في تفسير اآلية يزيد الم نى رونقا ورصانة فقد دخل موسى المدينية مسيت ليا عليى أهلديا 
ألند  رافلون فدو رير آب  لحالد  وتوعده  ل  ، وأنا أفد  مندا أن  دخل المدينة وقلبي  مطميئن   

  ، أما م نى الظرفية فمفدو  خائف ول  يدخل الخوف قلب  حتى قتل ذلك الرجل عندها خشي القو
من السياق وإن ل  يصرِّ  ب  المفسرون ، إذ عند دخول  المدينة أصبحت ظرفا ل  وقد حيلَّ بديا ، 
وهذا يهاف إلى الم نى المركزي للحرف ، ول  يدل  الحرف علي  صراحة ، بل فد  من السياق 

 .ال ا  للنا 

: ، قال الفراء (112: البقرة من اآلية ){يَاطِ ُ  َلان  مُلَِْ  ُلايْمَا َوَٱتَّبَعُواْ مَا تاتْلُواْ ٱلشَّ}: وفي قول   

أتيتي  فيي : فيي مثيل هيذا الموهي  ، تقيول ( عليى)و( في)في ملك سليمان ، تصلح : كما تقول ))
ج الييرازي الم نييى علييى تقييدير محييذوف قييائال (3)((. عدييد سييليمان وعلييى عدييده سييواء        :، وخييرَّ

ألندي  كيانوا  ؛ واتب وا ما تتلوا الشياطين افتراء على مليك سيليمان : يكون المرادواألقرب أن  ))
إن سيليمان إنميا وجيد ذليك المليك بسيبب هيذا ال لي ، فكانيت  :ون مين كتيب السيحر ويقوليون ايقر

ن الف يل (4)((. تالوتد  لتلك الكتب كا فتراء على ملك سليمان ( تتليوا)، وكيان ابين كثيير قيد هيمَّ
ه أحسن وأولى( تكذب)م نى  وهو ( على)، تقدير الرازي ليحافظ على الم نى األصلي ل  (5) وعدَّ

هنييا اسييت الء مجييازي بم نييى ارتفيي  عيين الحقيقيية وابت ييد عندييا ، وكييذا تهييمين ابيين كثييير الف ييل 
ي ( على)؛ ألن  يت د  ب ( تكذب)م نى ، وفيي ( تكذب)؛ ألن  أشرب م نى ( على)ب ( تتلوا)، ف دِّ

فالم نى المركزي ل  وجوده بقدر ما ، أما م نى الظرفيية ؛ فكيوند  يخوهيون فيي  األحوال كلدا
 .هذا الحديث أصبح ظرفا مجازيا لد  

 
فيي فقد يج ل من الحرف مقابال لحيرف آخير  ن ريره م تميز ا ست مال القرآني للحروف
غاء ، من ذالك ما أشار وقد يغفل عن أمثالدا ب ا البل، مقابالت ثنائيَّة بيانيَّة يص ب التفريط بدا 

قُلْ مَنْ يَرْخلُقُ ُ ْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأارْضه قُله }:في أثناء حديث  عن قول  ت الى ( ه 238ت)إلي  أبن األثير 

ين ، إذ خالفت اآلية الكريمة فيي وصيف المدتيد (24:س بأ){اللَّبُ وَإهنَّا أاوْ إهيَّاكُ ْ لاعَلان هُدىً أاوْ فِي  ا تٍ مُبه ٍ

أ  تر  إلى بداعة هيذا الم نيى  :))ومن كان ها ً فدو في الهالل ، فيقول ، بأند  على الدد  
بيندميا فيي اليدخول عليى الحيق والباطيل  فَ ول يفإن  إنما خُ المقصود لمخالفة حرفي  الجر ها هنا ، 

وصياحب الباطيل كأني   ، ييركا بي  حييث شياء جوادٍ  فرسٍ  على ألن صاحب الحق كأن  مست لٍ 
ذا م نيى دقييق قلميا يراعيى مثلي  فيي  ، وهي ييدري أيين يتوجي  فيي    مينخفٍا  في ظيال ٍ  سل م  نغَ مُ 

الرجل يلو  أخاه أو ي اتب صديق  على كيل أمير مين األميور،  ، وكثيرا ما سم ت إذا كان الكال 
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، وإن كان هذا ( في) في موه  (على) فيأتي ب ، القدي  كما أعددك أنت على هاللك : فيقول ل 
، هذه المقابلة الثنائيَّة في است مال حرفي الجر كان  (1) ((. أولى هدنا (في)ئزا إ  أن است مال جا

يير تليك الحيروف يلدا أثرها الكبير في إيصال الم نى بدقَّة قد يص ب الوصول إلى مثلديا عنيد تغ
يية التنيياوب بييين الحييروف فكييل ميين الحيي .فييي مثييل ذلييك اليينا  رفين و  مجييال هنييا للقييول بإمكانيَّ

 .است مل ليدلَّ على م ناه المركزي بدقَّة ووهو  
 

: وهنالك ريرها ، وقد قال المراديُّ في عقبدا( على)هذه هي أشدر الم اني التي قيلت في 
وأكثيير هييذه الم يياني إنمييا قييال بيي  الكوفيييون، وميين وافقديي  كييالقتبي  ، والبصييريون ياولييون ))

، كييال  هييا ء  (3) ((. ت الء ملحييوظ فييي جمييي  ذلييكوم نييى ا سيي: )) ، وقييال اإلربليييُّ (2)((.ذلييك
 .   ال لماء ي زز من نظرية الم نى المركزي للحرف والم اني الدامشية 

 
 
 
 

إن الفرهية التي طرحت فيي مسيتدلِّ : في نداية هذا الفصل يمكن تلخيا ما تقد  بالقول 
مييت ب واميل كثيييرة ، منديا أقييوال علمياَء كييانوا  يستشي رون الم نييى الحرفييي هيذا الفصييل ، قيد ُدعِّ

يا ميا  يُد أن الحيرف لي  م نيًى مركيزيٍّ ، أمَّ المركزي ، ومندا أدلَّية مين صيمي  اللغية وطبي تديا تايِّ
ي تري  من د  ت أخر  فدي د  ت ينتجدا النا كامال ، ويختاُّ الحرف بقسيط منديا ، تليك 

يي  يحييقُّ ليي ي أن أطيير  بتواهيي  واستسييما  هييي الم يياني الدامشييية ، وب ييد كييلِّ مييا تقييد  أعتقييد أنَّ
يية ت ييالج م يياني الحييروف بصييورة مطييردة فييي اللغيية ال ربييية  الفرهييية السييابقة بوصييفدا نظريَّ

، ومجييال  ( الهامشاايةالاادالالت للحاارف و يااةالمركزالداللااة نظريااة  )الفصييحى مقترحييا لدييا اسيي  
ميا يسياعد عليى تطيوير البحث ال لمي مفتو ل أماَ  الباحثين لنقاشدا وتقويمديا ودعمديا وتديذيبدا م

 :وأعيد اآلن ترتيب النظرية على النحو اآلتي . فد  جديد للغتنا ال ربية المجيدة 
 
لكلِّ حرٍف م نًى مركيزي  ، هيو الم نيى الموهيوع لي  الحيرف أصيال ، ويختليف الم نيى  .1

المركزي لكل حرف عن الم اني المركزية للحروف األخر  ، حتى وإن كانت الحروف 
ة نحوية واحدة كحروف الجر أو حروف ال طف ، والمفيروا أن لييس تشترك في وظيف

 .هنالك حرفان لدما م نى مركزي مشترك ؛ إذ أصل الوه  والحكمة من  تقتهي ذلك 
 

هنالك عدد من الم اني الدامشية يستطي  أن ياديدا كل حرف ، ويتمكن الحرف من تأدية  .2
نا فيال ييتمكن الحيرف إ َّ مين أداء هذه الم اني الدامشية من خالل النا ، أما خارج ال

م نيياه المركييزي الييذي هييو م نييى ُمَتقييوِّ ل بييالغير كمييا تبيييَّن ميين الفصييل األول ، وتختلييف 
الم اني الدامشيية تب يا للسيياقات اللغويية اليوارد فيديا الحيرف ، وكلَّميا كيان الحيرف كثيير 

ية تولييد م يان جدييدة لديذا  ا ست مال كثرت السياقات التي يرد فيدا ، وعليي  تكثير احتماليَّ
مثيل ب ييا حيروف الجير أو ب ييا )الحيرف ، وقيد رأينيا أن الحييروف كثييرة ا سيت مال 

 .؛ ولذا كثرت الم اني الدامشية المرصودة فيدا ( حروف ال طف
 

تسير هذه الد  ت الثانوية في ظالل الم نى المركزي ، وتتصارع م   في سياحة الينا  .3
لم نى المركزي ، وقد تفلح في نصوا ما فيطغيى فيديا محاولة الظدور والطغيان على ا

الم نى الدامشي على الد لة المركزية للحرف ، وقد   تس ف القرائن النا عليى إبيراز 
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فيبقى الم نى المركزي هو السيائد فيي الينا ، و  تمني  هيذه النظريية مين  ، ذلك الم نى
الم يياني الدامشييية فييي اشييتراك أكثيير ميين م نييى هامشييي فييي نييا واحييد ، إذ قييد تتهييافر 

 . إيصال قدر مشترك من الم اني من خالل هذا الحرف أو ذاك 
 

قييد يكييون هنالييك ب ييا الحييروف ميين المشييترك اللفظييي فتشييترك ميي  حييروف أخيير  فييي  .4
يل ميين هيذا حرفييان مختلفييا الد لية يشييتركان فيي صييورة واحييدة ،  صيورة واحييدة ، فيتحصَّ

صورة ، أو أكثر، كل م نى لحيرف مندميا ، وعندها يكون هنالك م نيان مركزيان لدذه ال
و  ي ني هذا أن لحرف ما م نيين مركزيين ، بل هما م نيان لحرفين مختلفين مشتركين 
في الصورة ، حالدما في ذلك حال بقيَّة المفردات فيي بياب المشيترك اللفظيي ، وقيد رأينيا 

 . أمثلة لذلك ( من)و( إن)
 

دامشييية نسييتطي  أن نحفييظ للنصييوا األدبييية فييي نظرييية الم نييى المركييزي والم يياني ال .5
تدييا ، ونبقيدييا تييبا بالحييياة أمييا  المتلقييي ، فييي حييين تسييقط نظرييية تنيياوب الحييروف  حيويَّ
ي  جياء بم نيى حيرف آخير ،  الكوفيَّة د لة الحرف على م نياه المركيزي ، حينميا تيزع  أنَّ

ُد نظرية . وبذا تسقط جزءا من م ناه داخل النا  التهمين البصريَّة من جدة أخر  تجمِّ
عي أن الف ل ُهمِّن م نى ف ل آخر يت دَّ  بديذا الحيرف ، وقولديا هيذا لي   الم نى حينما تدَّ
ينب  من رو  النا ، بل قالوا ب  لتمسكد  بوحدة الم نى الحرفي ، وعد  جيواز ت يدده ، 

ل إليى في حين تستثمر نظرية الم نى المركزي طاقات النا اإلبداعيَّة كلَّدا بغية الوصيو
 .م ان كثيرة ومت ددة وحيَّة يوحي بدا الناُّ 

 
ليس شرطا أن يتفق ال لماء على فد  م نى هامشيٍّ م يَّن لحرف ما في نياٍّ محيدٍد ، فقيد  .2

رل وقيد   يتبييَُّن آلخير ، وذليك بحسيب ميا تتيوافر مين قيرائن  يفد  هذا الم نى عال ل أو مفسِّ
م نيى ميا مين ذليك الحيرف داخيل هيذا  وم طيات من داخل الينا أو خارجي  تسيمح بفدي 

النا ، أي إن هذه النظرية تسمح بت دد الفد  وكثيرة القيراءات للينا الواحيد ، فيي حيين 
بوحدة الم نى الحرفي يج لنا في هيق من ت دد األقوال في م نيى حيرف م ييَّن   التزامنا

قيد  في ناٍّ م ين ، وقد نصل مي  هيذه الحيال إليى اهيطراب فيي تحدييد م نيى الحيرف ،
 .يدف نا إلى وصف النا بالغموا أو القصور عن اإلفدا  ، م  أن  نا  أدبي  فصيحل 

 
تش رنا هذه النظرية بقيمة النصوا األدبية ومقيدرة منشي  الينا عليى اسيتثمار قيدرات  .7

اللغة كلدا ليتمكن من توليد م ان كثييرة بألفياظ قليلية ، وهيذه مين أبيرز سيمات النصيوا 
 .األدبية 

 
ية بالنصيوا البالريية التيي تسيت مل توليد الم .8  اني الدامشية من خالل السياق سيمة خاصَّ

فدذا المستو  هيو صياحب الحيق فيي اسيت مال المفيردات  ،البليغ اللغة في مستواها الفني 
و  يحيق للميتكل   .حملدا بدا م يان هامشيية م ينية عموما والحروف خصوصا بسياقات يُ 
خييرج فييي اسييت مال  غيية ال اميية ميين أن يبتييدع أو يَ بمسييتو  اللغيية اليييومي المت ييارف فييي ل

م ان هامشية ، إذ أن ذلك سيولد شييئا فشييئا لبسيا فيي الكيال   بدا للحروف بقصد أن  يريد
ويجب علي  أن يتقييد  مما يشكل خطرا على سالمة اللغة ،، واختالطا في د  ت األلفاظ 
ني الدامشية على وفيق األنمياط ن   يحق ل  است مال الم ا بالد  ت المركزية للحروف ،

لكي تسل  ل  بذلك عمليية توصييل األفكيار بسيدولة  ؛ البليغة التي شاعت وأصبحت مألوفة
 .ووهو  ويسر 
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 لثالفصل الثا
 

ياق القُرآني في معاني الحروف  أثُر السِّ
 
 

ُة الَفصل   :َفَرهيَّ
 
  

َره القراُن من : المبحث األول   . م اني الحروف ما طوَّ
 .ويه ُّ عشرين حرفا 

 
َد ب  القراُن الكريُ  من م اني الحروف: المبحث الثاني   .ما تفرَّ

 :في فرعين 
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   َد بدا القران الكري  : أو  .الم اني المركزية التي تفرَّ
 .ويه ُّ خمسة م ان 

  َد بدا القران الكري  : ثانيا  .الم اني الدامشية التي تفرَّ
 .ة عشَر م نى ويه ُّ أرب 

 
 
 
 
 
 

ُة الَفصل   :َفَرهيَّ
 

إذ  فييي األطروحيية الثانييية الرئيسييةفرهييية أخيير  هييي الفرهييية  عييرافييي هييذا الفصييل أ

فيي  (ني الحاروفافاي تطاوير معا الارئيسُ  القرآني المؤثرُ  السياق  )تفترا الدراسة أن 

ةل  زيٍة كانت مست ملًة ، فأوجد تطوير  م اٍن مرك في فاعلةل  اللغة ال ربية الفصحى البليغة ، وهو قوَّ
مركزية جديدة كانت من إبداعات النا القرآنيي ،  يحدث م انأهامشية جديدة ، أو  يم دا م ان

 . ول  يسبق  إليدا ريره من النصوا األدبية 
 

ذه  وف داف ييا كبيييرا وراء هييكانييت محاوليية رصييد التطييور فييي ا سييت مال القرآنييي للحيير
حجي  ذليك التطيور اليذي أحدثي  القيرآن فيي اسيت مال  لحيروف ، في محاولية  ستكشياف  الدراسة

ميا مالم اني ، ولقد افترهت الدراسة أن  أحيدث تطيورا ميا فيي اسيت مال كثيير مين الحيروف ، و
ن القيرآن الكيري  ، لميا ثبيت عنيدنا مين أ:  منديا ،هذه الفرهية أميورل اإلفصا  عن ساعدني على 

إن : مين أن يتمييز مين كيال  البشير المخليوقين ، ومنديا طرق ال قل والنقل أن  م جز ، فال بدَّ ل  
القييرآن أحييدَث ثييوراٍت فييي الم ييارف المختلفيية التييي عالجدييا بصييورة مباشييرة أو رييير مباشييرة ، 
و سيما في مجال اللغة إذ حشد في لغت  الكريمة طاقاٍت ت بيريٍة هائلٍة ، ومين هيمندا ميا يت ليق 

ة  أن :)) فقيال إذ قرر مين قبليي باحيثل م اصيرل  –( حروف الم اني )  –بموهوع البحث خاصَّ
قيد اعتميد فيي اسيتنتاج   – بلفيظ أدق –أو م ظمي   [أي حيروف الم ياني] كل ما قيل في م انيديا

، فلييو تييدبرنا مييثال حييروف الجيير لرأينييا أن مراجيي  النحييو ...واستخالصيي  علييى القييرآن الكييري  ،
ن األدلية القرآنيية ، دون أن تجيد مين بمجموعدا ت را هذه الحروف مستدلة لديا بحشيٍد هائيل مي

همندا شيئا من األدلة األخر  ، سو  ما ندر بالنسبة لب ا الحروف التيي يشيترك فيي الد لية 
، وفي اعتقادي أن  لو صيح للنحياة ...عليدا باإلهافة إلى القرآن الكري  بيت أو بيتان من الش ر،

دها وإلحاقديا تلك الم اني لما توانوا عن رصيأدلَّة ش رية أو نثرية رير القرآن ليستدلوا بدا على 
ت  هذه  عرا، لقد ساعدت هذه النظرةُ البحَث في (1)((. باألدلَّة المذكورة  .فرهيَّ

 
مكييامن التطييور فييي ب ييا َا بدقيية أن أحييدد باألرقييا  وأشييخِّ فييي هييذا الفصييل وسييأحاول 

المواهي  كلديا أو  ا ست مال القرآني للحيرف ، ولييس مين الم قيول أن أدعيي أنيي سيأحيط بتليك
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وأنا أقف عاجزا أما  ، أحدد كل ما طوره القران في ا ست مال الحرفي ، فدذا ما   طاقة لي ب  
كتاب هللا أن أفق  كل ذلك ، ولكن سأثبت ما استط ت رصده من المواه  التيي كيان للقيرآن أثير 

 ايكون اقتهاب رة بما  مراعيا ما يحتمل  المقا  هنا من وجوب اللمح واإلشا، بارز في تطويرها 
سييتناول ميا كيان مسيت مال وطيوره  ادميلأو: وسييكون ذليك فيي مبحثيين  .مخال و  إسدابا مميال 

 . ف وحرالالقرآن على نحو ما ، واآلخر سيخصا لما أنفرد ب  ا ست مال القرآني من م اني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المبحث األول 
َره القراُن من م اني الحروف   .ما طوَّ

  

  ( أم ْ: )  أوال 
 

هيذه  أحصييتُ دواوين ش راء الم لقات والقرآن الكيري  في ( أ )ف حج  است مال  ر  بغية تَ 
ين فكانت النتائج اآلتية   : األداة في كل من النصَّ

 
ة امئة وسب ( 137( )أ )في القرآن الكري   تكررت  وثالثيين ميرَّ

، ولميا كيان عيدد آييات (1)
إلييى مجمييوع آيييات ( أ )ة المئوييية بييين مجمييوع اسييت ما ت آييية تكييون النسييب (2)(2232)القييرآن 
ة فيي كيل أليف ، وهذا ي ني تكرارها مرتين كل مئة آية %( 2.1)القرآن  أو إحد  وعشيرين ميرَّ

( 43)في ( أ )ل  است ما  وأرب ين  ةست( 42)آية قرآنية ، أما في الش ر فقد استط ت أن أرصد 
، وإذا كيان مجميوع أبييات (3)اوين أصحاب الم لقياتهمن مجموع دو بيتا ش رياثالثة وأرب ين 

                                                 
اعتمدت في جميي  اإلحصياءات القرآنيية عليى ميا أُحصيي  بنفسيي مين خيالل البيرامج الكومبيوتريية المتطيورة والدقيقية جيدا فيي : ظ  - 1

، تبيَّن من خيالل هيذه اإلحصياءات وجيود أخطياء ( ور جام  األحاديث ن)إحصاء المفردات القرآنية  وتصنيفدا ، أمثال برنامج 
سأشير إلى ب هدا في ب ا األماكن ، وقد اشيتب  علييد  هيذا الحيرف ( م ج  األدوات والهمائر في القرآن الكري  )كثيرة في 
ت والهيمائر فيي القيرآن م جي  األدوا: ، ينظير ( 13 \11)، والصيحيح ( 35\11:)من سيورة هيود ، فأثبتوهيا ( 13)اآلية رق 
  . 82: الكري  

الكري  فيدا روايات عديدة والمسيألة موهي  نقيار بحسيب ثبيوت األدلية عنيد ال لمياء ، ولكننيي اعتميد  مسألة هبط عدد آيات القران - 2
وايية في هذا ال دد على ما أحصيت  بنفسي جام ا عدد آيات كل السور كما هيو مثبيت فيي المصيحف ال ثمياني عليى ميا يوافيق ر

، وهيو ( عليي  السيال )حفا عن عاص  ، وهذا ال دد ما يروي  الكوفيون عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبيي طاليب

كيان يقيف  أن النبيي: وأما سيبب اخيتالفد  فديو كميا نقلي  السييوطي عين ب هيد   موافق لما ذكر عن مشاي  القراء الكوفيين ،

بصيائر ذوي : ديا وصيل للتميا  ، فيحسيب السيام  حينئيذ أنديا ليسيت فاصيلة ، ينظير على راوس اآلي للتوقييف ، فيإذا علي  محل
  . 332\1: ، مناهل ال رفان 559\1: التمييز في لطائف الكتاب ال زيز

: شييير  السيييتة الجاهليييية : ، وينظييير م ييي 181، 155، 154، 142 ، 118، 111، 29، 49، 41، 9:القييييس  اميييرئ دييييوان : ظ  - 3
، وينظيير 13،25:ديييوان الحييارث بيين حلييزة،  151،  21، 21، 45، 28:ديييوان طرفيية بيين ال بييد ، 153،274،  49، 48\1

عميرو بين كلثيو  حياتي  وميا تبقيى مين  ،  392:، شير  القصيائد ال شير582-583 \2:شر  القصيائد التسي  المشيدورات: م  
ديييوان ،  322- 325:ال شيير ، شيير  القصييائد221-219 \2:شيير  القصييائد التسيي  المشييدورات: وينظيير م يي ، 132: شيي ره
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إلييى عييدد ( أ )سييت ما ت  بيتييا ، ف نييده سييتكون النسييبة المئوييية ( 5582)دواوييين شيي رائنا يبلييغ 
مييرات فييي كييل ألييف بيييت ميين أبيييات هييا ء  يي نييي ورودهييا ثمييانوهييذا %( 1.8)األبيييات هييي 

كثير مني  عنيد الش ي راء بميا يقيرب مين رآن أ في الق( أ )وكما هو واهح فإن است مال.  الش راء
 . ثالثة أه اف

 

 : (أم)المعنى المركزي ل 
  

كلديا ميوردا ميوردا ، ( أ )لقد تتب يت اسيت مال القيرآن الكيري  فيي الميوارد التيي أتيت فيديا 
ورج ت في كل مورد إلى عدد من التفاسير أنظر في وصف المفسرين واللغويين لكيل اسيت مال 

يمكين أن نقيول فيديا ( أ )خمسية وأرب يين ميوردا مين ميوارد ( 45)أن وأين يصنفون  ، فوجدت 
التيي تتقيد  عليديا هميزة يطليب المتصيلة ( أ )مست ملة للد لة على م ناها المركزي ، وهيي إندا 

ية قيد تمثيل ( أ )و،  الت يين( أ )بدا وب  وجديا حقيقييا ألسيلوب ا سيتفدا  فيي اللغية المتصلة الت ينيَّ
 المسيت ملة( أ )وبذا تكون نسيبة .  (1)الفد  ممن ُيَتوقَُّ  أن  َي رُف الجواَب بدا ُب ُيطلَ ؛ إذ  ال ربية

، أي أكثير %( 32)كلدا يبلغ القرآنية ( أ )إلى مجموع است ما ت للد لة على م ناها المركزي 

عَلْقا  أامْ مَنْ عَلاقْنَا إهنَّا  فاا ْتافْتِ ه ْ أاهُ ْ أاشَدو}:ت الى ول قمن ثلث ا ست مال القرآني بقليل ، ومن أمثلتدا 

ََ أاْ  تاْسـُجَد ِلَمـا َعلاْقـُع بهَيـَدإَّ          }: ، وقيال  (11:الصيافات){عَلاقْنَاهُ ْ مِنْ طِـ ٍ الخلهبٍ  قاـاتا َيـا إهْبِلـيُس َمـا َمَنَعـ

 لية علييى م ناهمييا اسييت ملتا فيي اآليتييين للد( أ )و (الدميزة).  (75:ا){أا ْـتا ْبَرْتَ أامْ كُنْــعَ مِـنَ الْعَــالِ َ  

، ولكين أسيلوب ( أ )وا ستفدا  الم طوف فيي ، وهو ا ستفدا  ا بتدائي في الدمزة  ، المركزي
، وبيذا يكيون الم نيى الكليي ( التقريير واإلنكيار) ا ستفدا  في اآليتيين خيرج إليى م يان مجازيية 

نيي بيندييا لت طييي م نييى ميين مجموعيية د  ت ل ناصيير مت ييددة  تتهييافر فيمييا  الوييية الشييريفة ُمكوَّ
 .(2)متكامال تريد اآلية إيصال  إلى المتلقي

 
سيتة ( 22)أبيات الش راء مست ينا بالشرو  ، فتمكنت من تحدييد أيهاً وفي الش ر تتب ت 

ة اسيت مل فيديا ( 42)ت ينيَّة من أصل متصلة ( أ )وعشرين موه ا كانت في   ست وأرب يين ميرَّ
 د ، لتكييون نسييبتدا إلييى المجمييوع الكلييي  سييت ما ت هييذا الحييرف فييي دواوييين أصييحاب الم لقييات

 :(3)، ومن أمثلتدا قول امرئ القيس%( 52)
 (الطوي ل)  

ــا         أام جَــــــــــو ٌ أاذالِــــــــــََ  يُطــــــــــارهُد آُتنــــــــ
 

ــنَّ دُروَُ   ــأاربن حَملُ ُــــــــ ـــــــ ــنَ فـا  حَمَلــــــــ
 

 :(4)عنترةومن  أيهاً قول 
 (الواف  ر)  

 يَفـــــــــي ُ  َطــــــــــاؤُهُ مِــــــــــن راحَتايــــــــــبِ        
 

ــدرإ    ـــــــ ــا نـا ــرٌفامــــــــ ــامُ أابَحــــــــ  أام  امــــــــ
 

عند الش راء ، با ست مال القرآني ل  تتبيَّن ( أ )وإذا ما وازنا است مال الم نى المركزي ل 
لنا كثرةُ است مال الش راء للم نى المركزي لديذا الحيرف فيي أشي اره  ، فيي حيين قيلَّ ا عتمياُد 

                                                                                                                                            
، 379، 25، 331:  شيير  ديييوان زهييير،  224-223:شيير  القصييائد ال شيير: ، وينظيير م يي 292، 182 :(مولييوي)عنتييرة 
 . 44، 413، 254، 147،  317، 238، 81: شر  ديوان لبيد،  73، 132، 232، 279

 . مصادره  ، وينظر 318 – 317: أساليب الطلب عند النحويين والبالريين : ظ    - 1
 .  228 \15: ، الجام  ألحكا  القرآن  411،  321 \22: ، مفاتيح الغيب  382،  337\3: الكشاف : ينظر في شأن اآليتين    - 2
 . 181: القيس ديوان امرئ    - 3
 .  218:أش ار عنترة ال بسي    - 4
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ا كان علي  عند ش راء الم لقات ، ، بمقدار أقل من النصف  علي  في ا ست مال القرآني بقليل عمَّ
 .  وسأحاول ت ليل هذا ب د قليل

 
 

 : (أم)المعاني الهامشية ل 
 

 1-  م نى التسوية: 
أه  الم اني الدامشية التي يمكن رصدها في هيذا الحيرف إفادتي  م نيى التسيوية مي  م نياه 

ون  المركزي ، وق د ذك رت ف ي ال فص ل الثاني ي أن الني حاة كاني وا جيزءا مي ن ( أ  التسيوية)يي  دُّ
ولقيد وردت مين هيذا  ،( أ )تقيد  فيي  هميزة التسيوية عليى وهذا النوع هو اليذي ت، ( أ  المتصلة)

إلى مجموع ا ست ما ت الكلية   أن نسبة است مال بم نى، (1)النوع ستة موارد في القرآن الكري  

 َوَاءٌ } :في هذا الم نى قول  ت الى رآنية الق ا، ومن است ما تد%( 4.3)في القرآن تكون( أ )ل 

دتان لم نى  {أ }و {الدمزة} :))، قال الزمخشريُّ  (2:البقرة){ َلايْ ه ْ أاأانْذارْتا ُ ْ أامْ لا ْ تُنْذِرْهُ ْ ال يُؤْمِنُو َ مجر 

 جر  هذا على حرف ا ستفدا :  قال سيبوي .  ا ستواء وقد انسل  عندما م نى ا ستفدا  رأساً 
، ي نيي أن  هيذا جير  عليى  اللدي   ارفير لنيا أيتديا ال صيابة:  كما جر  على حيرف النيداء قوليك

وم نى ا ستواء .  ، كما أن ذلك جر  على صورة النداء و  نداء صورة ا ستفدا  و  استفدا 
ا اإلنذ أحد األمرين كائنل  أنَّ   َ ل    عندما ألن  قد عَ    فدستَ استوااهما في عل  المُ  ا عدمي ، إم  ،  ار وإم 

((. نٍ يَّ  َ مُ  رير   ب ل ٍ  ، فكالهما م لو ل  ولكن   ب ين 
تيد ن ( الدميزة و أ )، لقد عدَّ الزمخشيريُّ (2)

المفدو  من كال  سيبوي  الذي اسيتدلَّ بي  أن أسيلوب ا سيتفدا  إن على م نى التسوية ، في حين 
الموجيودة داخيل ( سيواء)كلمية هو الذي خرج إلى م نى مجيازي ، وم نيى التسيوية مسيتفاد مين 

، ولكن الغرا من ا ستفدا  ل  يكن حقيقيا ؛ لذا خرج إلى م نى مجيازي هيو التسيوية ،  النا
وإذا كان الحرف في  شيء من اإلشارة إلى م نى التسوية فدو قدر من الم نى مهافل إلى م ناه 

ل  ل  السياق كامال ، وقد المركزي  وهيذا أوليى مين أن ينسيب  فقيط ،( سيواء)وليسيت كلمية ، حمَّ
 . ، وتارة أخر  إلى الحرف فقط (3)م نى التسوية تارة إلى أسلوب ا ستفدا 

 

، (132:الشي راء){قاالُوا  َوَاءٌ  َلايْنَا أاوَ َِْعَ أامْ لا ْ تا ُنْ مِـنَ الْـوَا ِِِ َ  } :ومن أمثلت  أيهاً قول  ت الى

فيإن . تيراثد  بكالمي  ، واسيتخفافد  بميا أورده أظدروا قلة اك: ))وقال الرازي في شأن هذه اآلية
لييس الم نيى بواحيد :  جوابي ، كيان أخصير والم نيى واحيد (  وعظت أ  ل  ت ظ   أ)لو قال :  قيل

وبيندما فرق ؛ ألن المراد سواء علينا أف لت هذا الف ل الذي هو الوعظ أ  ل  تكن أصالً من أهل  
ا سيييتخفاف   (4) ((.   مييين قوليييك أ  لييي  ت يييظ  ، فديييو أبليييغ فيييي قلييية اعتيييداده  بوعظييييومباشييير

، وهيذا الخيروج إليى المجياز  (5)وا ستدزاء من الم اني المجازية التي قد يخرج إليديا ا سيتفدا 
يَف م نيى التسيوية اليذي خيرج إليي  وتفاعلدا ، مكونات النا كلدا  لتناسقليس إ َّ ثمرة  فقيد ُوظِّ

ادة م نييى ا سييتخفاف والسييخرية بييوعظ أنبييياء هللا أسييلوب ا سييتفدا  بحرفييية المسييت ملين إلييى إفيي
حيرف  ( أ)، م نيى ذليك أن فهال عن كال  الكافرين والم اندين ، وا ستدانة بمقامد  ، ورسل  

ميين اإلشييارة إلييى م نييى آخيير  يسيييرااسييت مل فييي م نيياه المركييزي فييي سييياق خييااٍّ حملَّيي  قييدرا 
 . المتكامل لوية الشريفة ليتهافر م  مكونات النا األخر  في بلورة الم نى 

                                                 
 .  2 : ، المنافقون 11: س ، ي132 :، الش راء 21:، إبراهي  193 : ، األعراف2: البقرة : ظ   - 1
 .  232\2:، وينظر م   الكتاب  151\1: الكشاف   - 2
 . 432:، أساليب الطلب عند النحويين والبالريين233\1:، األشباه والنظائر332\2:، البرهان158\2: مجاز القرآن : ظ   - 3
 . 125\13: الجام  ألحا  القرآن : ، وينظر م    522 \24: مفاتيح الغيب   - 4
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 فقييط ميين المواهيي  السييتة واألرب ييين التيييواحييدل موهيي  فييي دواوييين أصييحاب الم لقييات 
        أنَّ نسييبةوهييذا ي نييي ،  م نييى التسييوية بمسيياعدة السييياق ( أ )أفييادت فييي  ( أ )اسييت ملت فيدييا 

لبييت اليذي جياءت فيي  ، وا%( 2.1)دا عند الشي راء إلى المجموع الكلي لالست مال( التسوية أ )
 : (1)م  همزة التسوية هو قول زهير( أ )

 (الطوي ل)  

ـــــــــبُ           َـــــــــواءٌ  َلايــــــــــبِ أاإَّ حــــــــــ ٍ أاتايتـا
 

ــعُدِ    ــن أام بهأا ـــــ ــسٍ تُتَّقـــــ ــا َةا ناحـــــ  أا ـــــ
 

و   ، أن ممدوح  متى ما تقد  علي  فديو كيري  جيواد   يتطيير مين شييءإلى يشير زهير 
ذا ما تطير الناس ، فاألوقات كلدا مستوية عنده ولييس منديا ميا يتقيى يهنُّ بالمال ساعة النحس إ

أفيادت م ناهيا المركيزي ، ( أ )أصيالة ، بيل ( أ )في ُعرف ي  ، فم نيى التسيوية لي  ُيتوصيل إليي  بي 
ما مين الد لية عليى م نيى التسيوية اليذي خيرج إليي  أسيلوب ا سيتفدا   اوربَّما حملدا السياق قدر

 .     بحرفي
 

 ب ييا ال لميياء يفديي  م نييى التسييوية ميين خييالل وقييوع الدمييزة ب ييد كلمييات أخيير  ول ييلَّ 
، لكن ابين هشيا  لي  ييرا مني  هيذا  (2)(و  أبالي، و  أدري ، ليت ش ري )مثل ، ( سواء)رير

 : (3)عندما وصف قول زهير
 (الواف  ر)  

 وَمــــــــا أادرإ وَ َــــــــوفَ إهعـــــــــاتُ أادرإ        
 

ــومٌ آتُ حِصــــــــــــــنٍ أام نِســــــــــــــاءُ    ـــــــــــ  أاقـا
 

والذي َرل ََّط ابن الشجري ، حتى ج ل  مين :)) بأن    يراد ب  التسوية ، وعلَّق علي  قائال 
ُم  أن م نى ا ستفدا  في  رير مقصود البتة ، لمنافاتي  لف يل  [أي الذي للتسوية] النوع األول َتوهُّ

ميا )، وكيذلك ( أزييد قيائ  )علميت جيواب ( علمت أزييد قيائ  :)وجواب  أن م نى قولك . الدراية 
، ومقتهييى كالميي  أن ا سييتفدا  مقصييود علييى نحييو الحقيقيية ، وأن ف ييل الدراييية  (4) .(( (علمييت

كأن  دخل على مهمون الجملة ال ا  ، أي على جواب هذا ا سيتفدا  ، ول يل هيذا الفدي  ( أدري)

دْرهىۤ أاقارهيبٌ أام وَإه ْ أا}:قول  ت الى يتالء  م  ما استش رت  من كال  المفسرين عند مراج تي لد  في

َوأانَّـا ال ناـْدرهإ أاَشـرٌّ ُأرهيـَد بهَمـْن ِفـي اْلـأاْرضه أاْم أاَراَد به هـْ  َربوُ ـْ           }:قول  ت الى ، و (119:األنبياء){بَعِيدٌ مَّا تُو َدُو َ 

، (25:الج ن){جْعَلُ لابُ رَبِّي أامَدا قُلْ إه ْ أادْرهإ أاقارهيبٌ مَا تُو َدُو َ أامْ يَ}:ول  عزَّ من قائل وق ، (11:الج ن){رَشَدا 

 . (5)في اآليتين تفيد م نى التسوية ( أ )يصر  بأنَّ من أجد من المفسرين   فل
 

كيان قلييال جيدا فيي دواويين شي راء الم لقيات ، ( أ )است ملت فيي  إن م نى التسوية الذي  
 . وقد توس  في  القرآن بمقدار ه ف ما كان علي  عند الش راء ونصف

 

 2-  م نى اإلهراب: 
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مي  م ناهيا المركيزي ( اإلهيراب)المنقط ة التيي تيدلُّ عليى م نيى هامشيي ( أ )است ملت 
ة في القران الكري  است( 82) وثمانين مرَّ

( أ )لتكون نسبتدا المئوية إليى مجميوع اسيت ما ت . (1)

يْـرَ فاقاـاتا مَـا لِـيَ ال أارَى الْ ُدْهُـدَ أامْ      وَتافاقَّدَ الطَّ}:، ومن أمثلة هذا ا ست مال قول  ت الى%( 22)القرآنية 

َنَظيَر إليى : هيي المنقط ية:)) فيي هيذه اآليية ( أ )عين  ، قال الزمخشيريُّ  (21:النمل){كاا َ مِنَ الْغاائِبه َ

على م نى أن    يراه وهو حاهر لساتر ستره { مالي   أر }:  مكان الددهد فل  يبصره ، فقال
أهيو رائيب  كأني  يسيأل عين : ل  أن  رائب فأهيرب عين ذليك وأخيذ يقيول ، ث     أو رير ذلك

( أ )، م نى اإلهراب ل  يفدي  هنيا مين  (2)((.إندا إلبل أ  شاء : ونحوه قولد .  صحة ما    ل 
ت م ناها المركزي  ، ولكين سيياق اآليية ( ستفدا  الم طوف على كيال  قبلي ا )مباشرة بل هي أدَّ

ل الحرف م نى ن  الزمخشريُّ ( اإلهراب)إهافيا هو  ال ا  حمَّ ا دار  ، وهذا التخريج الذي بيَّ عمَّ
وفدمي  للم نيى ، بل فدم  المفسر مين خيالل تيدبره الينا ، ل  يأت ب  الحرف  في ذهن داود

الكامل لوية الشريفة ، ف ندنا هنا استفدا  م طيوف عليى كيال  متقيد  ، مي  إرادة اإلهيراب عين 
  .م نى ما تقد  من كال  

 

رأالمنقط يية ( أ )علييى  شييتملوإذا كانييت أكثيير اآليييات التييي ت ( بييل)فيدييا بيي ( أ )مكيين أن تقييدَّ
 ، فقيط دون الدميزة( بيل)فيديا بي ( أ )تقدير بللمفسرين  في  حُ سمَ والدمزة ، فدنالك من اآليات ما يُ 

ــرَضٌ   }:مندييا قوليي  ت ييالى ــوبه ه ْ مَ ــي قُلُ ــابُوأافِ ــافُو َ أا ْ أامه ارْتا ــ ُ      ا أامْ يَ ا ــََ هُ ــلْ أُولائِ ــولُبُ بَ ــيْ ه ْ وَرَ ُ ــبُ  َلا ــفَ اللَّ يَحِي

وهيو ، بيل ارتيابوا بيل أيخيافون : هنا منقط ة والتقدير{ أ }:)) ، قال أبو حيان (51:النيور){الَِّالِمُو َ

، وهيذا  ، ليقروا بأحد هذه الوجوه التيي علييد  فيي اإلقيرار بديا ميا علييد  استفدا  توقيف وتوبي 
، ... ،  ، أو مما يمد  بي  وهيو بلييغ جيداً  مل في األمور الظاهرة مما يوب  ب  ويذ التوقيف يست 

أي نفياق وعيد  إخيالا { أفيي قليوبد  ميرا}فقيال ،   ت الى جدات صدوده  عن حكومت  وقسَّ 
أي { أ  يخيافون}أي عرهيت لدي  الريبية والشيك فيي نبوتي  ب يد أن كيانوا مخلصيين { أ  ارتابوا}

هي  }ثي  اسيتدرك ببيل أندي  .  لحيف في الحكومة، فيكيون ذليك ظلمياً لدي ي را لد  الخوف من ا
رَ األولى قُ ( أ )، ف  (3) ((.{الظالمون م نى اآلية ال ا   .والثانية ب  وبالدمزة  ، باإلهراب فقط تدِّ

خلصيت ( أ )إن : أن يقوليوا إليى الذي يفد  من تتب  القرائن الكاملة لسياق النا يدف  المفسرين 
ر ب اب فقنا لبإهره  .   ا لتادي  خارج الن( أ )دون الدمزة، وهذا الم نى ما كانت ( بل)ط ، فتقدَّ

 

أامَّنْ * قُله الْحَمْدُ لِلَّبِ وَ َ مٌ  َلان  ِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطافان آللَّبُ عَيْرٌ أامَّا يُشْرهكُو َ }: ومثلدا أيها قول  ت الى

أ  ميا }في  (أ )إن :قيل في تفسيرها ،  (21-59: النمل){نْزَتا لا ُ ْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً السَّمَاوَاتِ وَالْأارْضَ وَأا عَلاقَ

لما ألن   ؛(بل)بم نى منقط ة { ن خلق أمَّ }في ( أ )و. أيدما خير: ؛ ألن  الم نىمتصلة{ شركوني
بيأن مين  ن خليق السيموات واألرا خيير  تقرييراً لدي مبل : آه خير أ  اآللدة  قال : قال ت الى

ر بي الثانية  ب( أ )ف ،  (4)قدر على خلق ال ال  خير من جماد   يقدر على شيء ( بيل)دَّ من أن تقدَّ
،  هيو اليذي قادنيا إليى تقيدير د لية الحيرف الدقيقيةو،  ألن الم نى يكتميل بديذا التقيدير ؛ والدمزة
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م نى هامشيي ياديي  بفهيل فدو . ال ا  النا   من إيصال  سياق نَ كَّ والم نى الذي أداه الحرف مَ 
 . السياق 
 

فد  ب يا المفسيرين فيي، (1)ب ا اآليياتالم نى الدامشي في والم نى المركزي قد يتداف  
دا بأندييا ونفيفسييرراب  ويهيييف إلييي  آخييرون م نييى اإلهيي،  ميين الحييرف م نيياه المركييزي فقييط

، منديا  لينا القرآنييرأي  وأدوات  التي يست ين بدا في تحليل  لمفسر كل لوذلك ؛ ألن ،  منقط ة

 آللَّـبُ أاذِ َ لا ُـ ْ أامْ  َلاـن اللَّـبِ     ُقْل أاَرأاْيُتْ  َمـا أاْنـَزتا اللَّـُب لاُ ـْ  ِمـْن رهخْلٍ  فاَجَعْلـُتْ  ِمْنـُب َحَرامـا  َوَحـ ال  ُقـْل          } : قول  ت الى

ويجيوز أن .  يي أ  تتكيذبون عليى هللا فيي نسيبة ذليك إل:)) فيدا ، قال الزمخشريُّ (59:يونس){تافْتارُو َ

مين  ، (2) .(( بل أتفترون عليى هللا ، تقرييراً لالفتيراء:  تكون الدمزة لبإنكار، وأ  منقط ة بم نى
فج يل ميا قبلي  ، فدي  م نيى اإلهيراب مين الحيرف مي  م نياه المركيزي ج لي  مين بياب التقريير 

بيل )بي ( أ )ر وعليي  تقيدَّ ، استفداما مجازيا ، وأهرب عن  في استفدا  مجازي آخير تقرييرا لدي  
ب ا المفسرين م نى اإلهراب خالفيا آلخيرين ياكيد  د ُ وفَ ، هذا التداف  في الم نى ( . والدمزة
  .إلى الم نى المركزي  ى اإلهراب ما هو إ َّ م نى مهافأن م ن
سيب ة عشير اسيت ما  فقيط فيي ( 17)المنقط ية بلغيت ( أ )في الش ر فإن است ما ت أما و

المنقط ية إليى مجميوع اسيت ما ت الشي راء ( أ )ذلك تكون نسبة اسيت مال مجموع الدواوين ، وب
الذي تقيد  فيي الفصيل  ، ومن أمثلت  في دواوين ش راء الم لقات ، قول امرئ القيس%( 38.2)

 : (4)، ومثل  قول طرفة (3)الثاني
 (يف خف ال)   

ـــ         ــدَوَ أا  يَغــــــــ ــايُ كِنــــــــ  أا َلاينــــــــــا جُنــــــــ

ــا ــا  أام  َلاينــــــ ــر ى قُ ــــــ ـــ َةا جَــــــ        أام لايــــــ
 

 (مـ)

 (مـ)

ــــــــــزاءُ  ــــــــــا ا ـا ــاخلهي ُ ُ وَمِنـ   ــــــــــــنَ َ  ـــــــــ

ــسَ ــداءُ     ــــــ ــوا أانـــــ ــا جَنـــــ ــــ ــا مِمـ    َلاينـــــ
 

 (بيل)الثانية في البيت فدي المنقط ية بم نيي  (أ )األولى م ادلة لدمزة الت يين ، أما ( أ )ف 
، فدو يريد أن ينفي ، و  يمكننا هنا أن نقدر م دا همزة أخر  ؛ ألن الم نى   يحتمل ذلك فقط 

عند  جريرة الجر  الذي ارتكب  ريره  ، ولو قدرنا م  بل همزة لكان إقرارا من  بأند  يتحملون 
  .جر  ريره  

 :  (5)المنقط ة أيهاً قول عمرو بن كلثو  ( أ )ومن أمثلة 
 (الواف  ر)  

 قِفـــــي ناســـــأالَِ هَـــــل أاحـــــدَثعِ صَـــــرما         
 

ــبَ ِ أام عُنــــــــعِ   ــا لِوَشــــــــَِ الــــــ  األامينــــــ
 

يبييل أخُ : والدمييزة ليكيون الم نييى( بييل)المنقط يية بي ( أ )وهنيا تقييدر  األمينييا  هييذه ب ييا  ت  ن 
خدمية  فييأندي  وظفوهيا  دياالمنقط ة ، يتبيين مين خيالل تتب ( أ )النماذج من است مال الش راء ل 

م ياني  وقد يه وندا في سياقات خاصة فتادي م  ذلك الم نىالمركزي  أش اره  لتأدية الم نى
، وبذا نقرر أنَّ  أخر مثل التسوية أو اإلهراب م  ا ستفدا  أو قد تصير إلى اإلهراب المحا

، لكن  توس  في اسيت مال متسقا م  ا ست مال السائد لدا قبل نزول كان ( أ )ل ا ست مال القرآني 
  .الم اني الدامشية للحرف أكثر من است مال  في تأدية م ناه المركزي 
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 إييراداد  كان أكثر  ن أيُّ تبيَّ  ، لنَ ( أ )لنا هنا أن نورد جدو  يبين است مال كل شاعر ل يبقى 
 .لدا في ش ره 

 اس  الشاعر ت
الم نى 
 المركزي

 الم اني الدامشية
 المجموع

عدد 
 أبيات 

النسبة 
 اإلهراب التسوية المئوية

 %1 295 7  3 -- 4 القيس  امرا 1

 %1.1 432 5 2--  3 طرفة بن ال بد 2

 %3.9 178 7 2--  1 الحارث بن حلِّزة  3

 %1.3 292 1 1-- --  عمرو بن كلثو   4

 %1.4 1729 8 4 -- 4 عنترة بن شداد  5

 %1.8 894 8 2 1 5 زهير بن أبي سلمى 2

 %1.7 1322 11 1--  9 لبيد بن ربي ة 7

 %1.8 5582 42 17 1 22 المجموع

 

هيو الحيارث بين ( أ )واإلحصياءات أن أكثير الشي راء اسيت ما  لي  ن من خالل الجدولتبيَّ يَ 
إلى مجموع أبيات  في الديوان من ( أ )حلزة ؛ إذ اقتربت النسبة المئوية بين مجموع است ما ت  ل 

رو بين  ل  الشي راء اسيت ما  لديا كيان عمي ، وأقيبييت مين أشي اره مئية كيل أرب ة است ما ت في 
، وقريب من  جدا عنترة بيت ألف كل في  مرات ت مال  للحرف ثالث، الذي بلغت نسبة اس كلثو 

القييس وزهيير ولبييد ،  ئواقتربت النسب المئوية واتسقت فيما بيندا لد  كل مين امير بن شداد ،
يج لنيي ارجي  السيبب فيي ذليك إليى صيغر  وهيذاويبدو ارتفاع النسبة عند الحيارث ريير طبي يي 

 . في تصور لغت  الش رية كما هو الحال عند عنترة أو لبيد ل  ي طنا دقَّة عالية الذي ديوان  
 

   يتهييح ميياالشيي راء لدييذا الحييرف  لالموازنيية بييين اسييت مال القييرآن الكييري  واسييت ماوعنييد 
 :  يأتي

 

  عموميا أوسي  مين اسيت مال الشي راء لديذا الحيرف بميا يقتيرب مين ( أ )ا ست مال القرآني ل
ي كييل ألييف بيييت شيي ري ، فييي حييين تييرد إحييد  بلييغ ثميياني مييرات فيييإذ . ثالثيية أهيي اف 

ة في كل ألف آية قرآنية   .وعشرين مرَّ

 ( أ ) ، أي التي يهاف إلى م ناها المركزي م نيى التسيوية المتصلة الم ادلة لدمزة التسوية
في حين توس  ا ست مال القرآني لدا إلى ما يربو على %( 2.1)است ملت في الش ر بنسبة 

 .وهذا ي ني توس  ا ست مال القرآني لدذا الم نى الدامشي  ،%(4.3)اله ف بقليل إذ بلغ 

 ( أ ) است ملت في الشي ر م ناها المركزي في أي المست ملة المتصلة الم ادلة لدمزة الت يين
، وهيييذا خيييالف سييي ة %( 32)، وقيييلَّ ا سيييت مال القرآنيييي لديييا حتيييى بليييغ %( 52)بنسيييبة 

 .ا ست مال القرآني ال ا  لدذا الحرف 

 (أ  )(38)اسيت ملت فيي الشي ر بنسيبة أي التي أهيف إليدا م نى اإلهيراب  المنقط ة%  ،
 %( .22)في حين توس  ا ست مال القرآني لدا حتى وصل إلى 

  المتصلة الم ادلة لدمزة الت يين أكثر من است مالدا م ادلة لدميزة التسيوية ( أ )كان است مال
ات ، وهذا واهح من خالل النسب المئوية لكل في القرآن الكري  وفي دواوين ش راء الم لق

أقييلُّ اسييت ما  فييي ( أ )و( الدمييزة)الييذي تسييت مل فييي  ( التسييوية)رييرا  نإبم نييى مندمييا ، 
 .عمو  اللغة ال ربية إذا ما قيس بالت يين في الحرفين المذكورين 
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ري  من جدية المتصلة الت يينية في الش ر ، وانخفاهدا في القرآن الك( أ )إن ارتفاع نسبة 
ي، يقتهيي م  ، مين جدية ثانيية المنقط ة في القرآن ، وانخفاهدا في الش ر ( أ )وارتفاع نسبة  ا  نَّ
ى المركيزي للحيرف هيو اسيت مال  إن اسيت مال الم ني :وأقيول فيي ت ليلي  .   ليال أن نه   لي  تي

النصوا البالرية    ، لكن في ، أي ُي َتَمُد علي  في اللغة القياسية وفي النصوا البالرية أولي  
يكتفي منش  النا بديذه الد لية األوليية ، بيل رالبيا ميا ييدف  بديا إليى الخليف ليسيتثمر مين اللغية 

والييد  ت الدامشييية  ، طاقاتدييا اإلبداعييية فيكييون اعتميياده بصييورة كبيييرة علييى الم يياني الثانوييية
إذ  ، اإلبيداع األدبيي الم نى المركزي ، وهذا طريق من طيرقعلى عتماد ا للمفردات أكثر من 

وهذا الملحظ . تتمكن النصوا األدبية من إيصال أكبر قدر من الم اني من خالل طرق مت ددة 
ف  فيي خدمية الم نيى اليذي يرييده فيأكثر مين اسيت مال  في است مال اللغة يظدر لنا أن القرآن وظَّ 

ر مييا اسييتثمره اليينا الم يياني الدامشييية بمسيياعدة السييياق ، فييي حييين ليي  يسييتثمره الشيي راء بمقييدا
الدامشييي فييي هييذا ( التسييوية)وميين هنييا أيهييا نفسيير أتسيياع ا سييت مال القرآنييي لم نييى . القرآنييي 

 . ت  عند الش راء ، هذا من جدة   َّ الحرف ، وقل
 

ومن جدٍة أخر  ، إن ا ستفدا  في القيرآن أسيلوبل لي  سيمت  الخاصية التيي تج لي  مختلفياً 
ولكون ا ستفدا  طلب ما في الخارج أو تحصيل  في )) عموما ،  عن است مال  في اللغة ال ربية

الذهن لز  أ  يكون حقيقة إ  إذا صدر من شياك مصيدق بإمكيان اإلعيال  ، فيإن ريير الشياك إذا 
، (1) ((اسييتفد  يلييز  تحصيييل الحاصييل ، وإذا ليي  يصييدق بإمكييان اإلعييال  انتفييت فائييدة ا سييتفدا  

  الُمست َفد  أو كوني  شياكاً فيميا يسيتفد  عني  ، وصيدور القيرآن فشرط ا ستفدا  الحقيقي عد  عل
عن الخيالق ال يال  ال ليي  بكيل الموجيودات وأحوالديا علميا مطلقياً ، يج يل مين أسيلوب ا سيتفدا  

ا ستفدا  في القرآن ريير حقيقيي ؛ ألني  واقي  ممين ي لي  )) مجازيا في القرآن الكري  عموما ، و
وإنميا يخيرج ا سيتفدا  فيي القيرآن مخيرج التيوبي  والتقريير، فياه ويستغني عن طلب اإلفديا  ، 

، فإذا استفدموا أنفسد  عن   ت الى يستفد  عباده ليقرره  ويذكره  أند  قد علموا حق ذلك الشيء
رآن التييي  ائا خطيياب القيي وهييذا األسييلوب البييدي  ميين خصيي،  (2)((. يجدونيي  عنييدها تخبييره  بيي 

 . ي كال  البشر مختلف عن ذلك وا ستفدا  ف ، ز بدا  تميَّ 
 

ي يُ  ويُ ، المنقط ية تكثير فيي  ( أ )ة فيي أسيلوب ا سيتفدا  هيي التيي ج ليت هيذه المجازيَّ َتَوسَّ
ا كيان عليي  ليد  شي راء الم لقيات ، أميا  المتصيلة الت يينيية فديي مرتف ية عنيد ( أ )است مالدا عمَّ

، فحياتد  في الجزيرة ال ربية بما  يد ها ء الش راء لتشير إلى حالة الحيرة والشك المستمرة لد
قلييق علييى قلقييا يزيييد ، فيدييا ميين سييمات وصيي اب ج لييت ال ربييي دائيي  السيياال قلقييا عيين مصيييره 

هيذا الدياجس مين الخيوف والوجيل ودوا  التنقيل وعيد  هيمان .  اإلنسان المستقر فيي الحواهير
فيي خليده مين أفكيار وأوهيا  ا يدور مَّ عالمستقبل أشياء تج ل اإلنسان دائ  الساال يطلب الجواب 

أن هيذه الحييرة والشيك والتيوجس  فيي والغاية من ذلك الوجود ، و  رييب ، تت لق بوجوده ال ا 
إلى حد ب يد م  نيزول القيرآن اليذي أجياب اإلنسيان عين كثيير مميا كيان يقلقي   تراج تزالت أو 

، وهيذا كلي  كيان لي  ويارق  ، وأهفى على حياة ال ربي طمأنينة ج لت  أكثر هيدوءا واسيتقرارا 
فيي دواويين  األمثيللغت  ال امة فهال عن لغتي  ا نف اليية المتمثلية فيي نموذجديا  فياألثر الكبير 

 . أصحاب الم لقات 
 

ر ا سييت مال القرآنييي لدييذا الحييرف طاقييات إبداعييية كامنيية فييي  تنبيي  لدييا  ، وقييد لقييد طييوَّ
هيذه على مثل القرآن الكري  ، إذ اعتمد ا ست مال البالري الش ري قبل نزول  لكن  ل  يستثمرها 

الستفدا  إليصال م ان كثيرة من خيالل طرييق واحيد الدامشية م  ا ست مال المجازي ل الم اني

                                                 
 .  318:، وينظر م   أساليب الطلب عند النحويين والبالريين  327- 322\2: البرهان  - 1
 . المصدر نفس  ، وينظر مصادره في هذه الصفحة  - 2
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ركيية ، أي القييادرة علييى هييو ا سييتفدا  ، ومييا كييان هييذا إ َّ أثييرا للسييياقات القرآنييية البليغيية والمتح
قافة المتلقي واختلفت الزاوية التي ينظر مندا مت ددة في وقت واحد ، كلما تنوعت ث إيصال م ان

 . للنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (نْ إِ: ) ثانيا 
 

 : (1) في القرآن الكري  في أشكال مختلفة كما يبيندا هذا الجدول( إن)اسُت ملَت 
 

( 711)في القرآن الكري  قد بلغ ( إن)إن مجموع است ما ت 
سيييب مئة وأحيييد عشييير اسيييت ما  ، هيييذا ي نيييي أن نسيييبة مجميييوع 

أي %( 11)ا سييت ما ت إلييى المجييوع الكلييي آليييات القييرآن هييي 
ة واحيدة فييي كيل عشي( إن)أننيا سيوف نجيد  ر آييات فيي القييرآن ميرَّ

 .الكري  
 

وفييي دواوييين أصييحاب الم لقييات بلييغ مجمييوع اسييت ما تد  
ة ( 338)لدذا الحرف  مرَّ

مجموع ل، وبدذا تكون النسبة المئوية (2)
مجميييوع أبيييياتد  فيييي اليييدواوين  اسيييت ما تد  لديييذا الحيييرف إليييى

، ومنييي  يتبييييَّن أن ا سيييت مال القرآنيييي هييي ف ا سيييت مال %(2)
 .لحرف تقريبا الش ري لدذا ا

 
ًَ فقد تبيَّن في الفصيل الثياني أما ما يت لق بم اني هذه ا ست ما ت   ً  نهيذا الحيرف مي أن 

الشرطية والنافية والمخففة مين الثقيلية ، ( أن)المشترك اللفظي ، وهذه ا ست ما ت تشمل أنواع 

                                                 
: مكين اإلطيالع عليديا مجملية فيي، وي( نور  جيام  األحادييث)مفصلة من خالل مراج ة برنامج المواه   يمكن اإلطالع على هذه  - 1

سييتة حصيياء وهييي اإلسييقطت ميين ، لكيين فييات علييى مييالفي الم جيي   مواهيي  111: م جيي  األدوات والهييمائر فييي القييرآن الكييري  
، 41\13،  33\11، 114\4، 137\2 ،137\2)مفردة، وهذه أرقا  السور واآليات مثلميا ميذكور فيي هيذا الم جي  ( إن)مواه  

ا)موه  ( 14)، وهنالك (   8\14 ،  35\7،  28\2،  38\2:)الرباعيية وهيذه أرقامديا ( إميا)ج لدا م  مواهي  ( ما+ إن (=)إمَّ
، وهنالك اشيتباه ( 41\43،  32\41، 93\23،  123\21،  22\19،  28\17،  23\17،  42\11،  58\8،  57\8،  211\7

 (.239\2)الصحيح رقمدا و 238\2 :خطأ  تقِّمَ إذ رُ ( فإن خفت  فرجا  أو ركبانا)في قول  ت الى
 . (الموسوعة الش رية اإلصدار الثالث )برنامج البحث عن المفردة من خالل لبإطالع على هذه المواه  يمكن مراج ة   - 2

 (إن)أشكال
في ها عدد 

 القرآن

 515 إن  

 12 إن  

 91 فإن  

 8 فإن  

 1 (ل +إن+ف )فإل َّ 

 55 لَئ ن  

 2 لَئ ن  

 5 ( +إن)إ َّ 

ا   14 (ما+إن)إمَّ

 711 المجموع
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مبحيث الثياني مين وسأتحدث هنا عن الشرطية ، أما النافية والمخففة فسيكون الحديث عندا في ال
 :  هذا الفصل 

 

 : الشرطية( إن) 
 

في القرآن و الشي ر جمي ديا وصينفت اسيت ما تدا بحسيب الم ياني ( إن)لقد تتب ت موارد 
الشييرطية فييي الشيي ر الجيياهلي ، وبقيييت كييذلك فييي ( إن)مندييا ، فكانييت الصييدارة ليي  فدومييةالم

خمسيمئة وسيب ين ( 571)رآن الكري  الشرطية في الق( إن)لقد بلغت موارد . ا ست مال القرآني 
فيي القيرآن الكيري  ( إن)الشرطية إليى مجميوع اسيت ما ت ( إن)، لتكون نسبة است مال (1)موردا

ميين ا سييت ما ت كلدييا ، ونسييبة اسييت مال الشييرطية إلييى مجمييوع آيييات القييرآن الكييري  %( 81)
تسيي ين واحييد والشييرطية كييل مئيية آييية أو ( إن)أي سنحصييل علييى تسيي ة مييوارد ليي %( 9.1)هييي

 . موردا كل ألف آية
 

ة من  ةثالثمئة وثماني عشر( 318)الشرطية ( إن)وأما في دواوين الش راء فقد وردت  مرَّ
، %( 94)ثالثمئيية وثمانييية وثالثييين اسييت ما  ، لتكييون النسييبة المئوييية بيندمييا (  338)أصييل 

( إن)وارد ليي ميي خمسييةأي سنحصييل علييى %( 5.2)والنسييبة بيندييا ومجمييوع أبيييات الييدواوين 
الشييرطية فييي مقدميية ( إن)ميين خييالل هييذه اإلحصيياءات يظديير بقيياء . الشييرطية كييل مئيية بيييت 

موافقية است ما تدا في اللغة ال ربية قبل القرآن الكري  وب ده ، ول ل هذه الكثرة في  ا سيت مال 
 .في ال ربية أُ  باب أدوات الشرط ( إن)لدعو  النحاة أن 

 
الشرطية مرونة تسمح لدا بالتشيكل مي  حيروف أخير ، ( إن)أن ل  يبدو من الجدول المتقد 

، ( مييا)النافييية ، ومقترنيية بيي (  )، و أتييت مقترنيية بيي (    ا بتييداء أو    القسيي )فقييد تشييكلت ميي  
، وكل صيورة مين هيذه الصيور تهييف للحيرف طاقيات ت بيريية جدييدة ، ( ل )وكذلك اقترنت ب 

 .سأشير إليدا 
 

ييرت عيين ( إن)إحييد  الصييور التييي تشييكلت بدييا  النافييية ،(  )بيي  ةقترنييم( إن) اسييت مال ف بَّ

 (73مين اآليية: ألنفيالا){إهالَّ تافْعَلُوهُ تا ُنْ فِتْنَـةس فِـي الْـأارْضه وَفاسَـادٌ كاـبه ٌ     }:نحو قول  ت الى  شرٍط م لَّق بنفيٍ ،

وتيولي  ،سيلمينإن لي  تف ليوا ميا أميرتك  بي  مين تواصيل الم: والم نى على ميا قيرره المفسيرون 
ول  تج ليوا قيرابتد  كيال قرابية تحصيل ، ول  تقط وا ال الئق بينك  وبين الكفار ، ب هد  ب هاً 

وَإهالَّ تاصْــرهفْ  َنِّـــي كايْـــدَهُنَّ أاصْـــبُ  }: ومثلديييا قولييي  ت يييالى ، (2)فتنيية فيييي األرا ومفسيييدة عظيميية 

                                                 
، ووهي ا فيي (الشيرط فيي القيران، عليى نديج اللسيانيات الوصيفية)ي  وصاحب  هذه المواه  في كتابيدمياال  المسدِّ لقد تتب  عبد السَّ   - 1

 : اآلتيم  مالحظة  221-182:نداية الكتاب ثبتا عاما للجملة الشرطية في القران، فيمكن الرجوع إلى هذه المواه  في صفحة

  الثقيلية عليى أنديا شيرطية والصيحيح عنيدي أنديا مخففية ( إنَّ )المخففية مين ( إن)موه ا مين مواهي  ( 17)لقد ذكر المسدي
، 91\12،  3 \12، 112\7، 152\2، 124\3،  198 \2، 143 \2): وأرقييييا  السييييور واآليييييات لدييييذه المواهيييي  هييييي 

علميييا أن لديييذه المواهييي  (  51\28، 2\22،  52\39، 127\37، 49\31، 31\23، 72\17، 73\17، 78\15، 42\14
وقيد اسيت ملت أرقيا  السيور  .مثيالت تشبددا بالهبط أهملدا و  أعرف ل  ذكر هذه وأهمل تلك ، وأحسب أني  اشيتباه علميي 

 . اآليات لكي تسدل متاب ت  ألن  است ملدا هكذا و

  (  87\52،  51\33، 24\33، 41\13، 91\7:)الشرطية هي ( إن)سقط من حساب  خمس آيات وردت فيدا. 

  ا)ذكر المسدي ها أداة شيرطيَّة منفيردة ، واألصيح( إن)في موه  مسيتقل عين ( ما+ إن( )إمَّ أن تيذكر مي   عنيدي وكأني  ي يدُّ
ا)، وم  هذا فقد سقط من تتب   ل (  + إن = إ َّ )حال ، حالدا ( إن)  ( .35\7)موه  واحد هو ( إمَّ

  ( . 172\2)والصحيح أن رق  هذه اآلية ( 173\2)أثبت رقم   {واش روا هلل إ  كنت  إياه تعبدو ..}:قول  ت الى 

 .  358\5:، البحر المحيط  512\15: مفاتيح الغيب : ظ   - 2
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عليى أني  ت يالى إن لي  يصيرف  عين ذليك هيذه اآليية تيدل )) قال اليرازي ، (33من اآلية: يوسف){إهلايْ هن 

،  (2)؛ إذ ل  ييأت فيي القيرآن سيو  خميس ميرات لكن هذا ا ست مال قليلل . (1) ((. القبيح وق  في 
 %( .1.7)الشرطية ( إن)لتكون نسبت  إلى عمو  ا ست مال القرآني ل 

  
 :(3)قيسال امراويبدو أن هذا ا ست مال كان م روفا عند ش راء الم لقات ، فقد قال 

 (الواف  ر) 

ـــــــــــــلس   الَّإهأاال          فامِعـــــــــــــــزى تا ُــــــــــــــن إهبـه
 

ــيو         ــا العِصِــــــــ ــرو َ جُلَّتِ ــــــــ ــأا َّ قُــــــــ ـــــــ  كـا
 

ي نيي أن نسيبت  إليى ، وهذا ر أصحاب الم لقات إ َّ على هذا البيت اش أل  أعثر في لكني 
توس  ت مال القرآني ا سمن هنا يتبيَّن أن %( . 1.2)الشرطية  (إن)ل عمو  ا ست مال الش ري 

ألصيحاب بمقيدار يفيوق هي ف ا سيت مال الشي ري الشيرطية ( إن)النافيية عليى (  )في إدخال 
مين خيالل تشيكلدا مي   ، الشيرطية( إن)الم لقات ، ليستثمر بذلك الطاقات الت بيرية التي وفرتدا 

 . (4)ريرها من الحروف
 

ربمييا سييماها ب هييد     ، وي  فييي القييرآن الكيير( إن)علييى  وكثيييرا مييا دخلييت    القسيي  
وب هيد  يسييميدا ،  ، لييدخولدا عليى حيرف الشييرط (   الشيرط)يسيميدا ب هييد   ))ا بتيداء ، و

 ،(5)((. ؛ ألندا يت قبدا جواب القس  ، كأندا توطئة لذكر الجواب ، وليست جوابا للقس ( الموطئة)
 :ومثالديا فيي قولي  ت يالى ، وم  اختالف التسيمية ، فديي تهيفي عليى الجملية شيحنة مين التأكييد

وَلائِنْ أاذاقْنَاهُ ناعْمَاءَ بَعْدَ  ارَّاءَ مَسَّتْبُ لايَقُولانَّ ذاهَبَ * وَلائِنْ أاذاقْنَا اإلهنْسَا َ مِنَّا رَحْمَة  ثُ َّ نازَ ْنَاهَا مِنْبُ إهنَّبُ لايَؤُوسٌ كافُورٌ }

ــورٌ  ــرهيٌ فا ُ ــبُ لافا ــي إهنَّ ــيِّئااتُ  َنِّ الييال  لتوطئيية القسيي  ، والقسيي  { ولييئن})) قوليي  ت ييالى  ، (11 -9:هييود){السَّ

وسيد القسي  وجوابي  { وساإني  ليي}وجيواب القسي  { وليئن أذقنيا}ومثل  { ليقولن}محذوف وجواب  
، (7)، وكان هذا ا ست مال م روفا في دواوين أصحاب الم لقات أيهاً  (2).(( مسد جواب الشرط

 :(8)ل عنترة وومن  ق
 (الكامل)  

ــبِ   اِ ــ ــعَ بهوَج ـه ــئِن تارَكـــ ــ ــ ُ لـا ــبهر حُصَـــ  صـــ
 

ــــــــإهنّي ال إهعالُـــــــــََ تاصـــــــــبهرُ     ــــــــرا  فـا  أاثـا
 

لقد ج ل عنترة الجواب في بيت  للشرط م  تأخره عن القس  ول  يج ل  للقس  كما في اآلية 
القرآنية ، وهذا ما يغلب على لغة الكثيرين ، و سيما في ال صر الحديث ، في حين كانيت اآليية 

 .د ج لت الجواب للقس  وهو األفصح الكريمة ق
 

فقيد جياءت  ؛في الش ر الجاهلي ل  تكن كما هي علي  في القيرآن ( ئ ن  لً )است مال ل إن س ة 
ة في الدواوين( 21) الشيرطية فيي ( إن)لتبليغ نسيبتدا إليى مجميوع عشرة منديا عنيد عنتيرة ،  مرَّ

ة فييي القييرآن الكير( 21)، فييي حيين جيياءت %( 2.2)اليدواوين  ي  لتبلييغ نسيبتدا إلييى مجمييوع ميرَّ

                                                 
 .33: ، مغني اللبيب  184 \9: الجام  ألحكا  القرآن : ، وينظر م    451\18: مفاتيح الغيب  - 1
 . 33:  ، يوسف47:  ، هود 41 ،39 : ، التوبة73 : األنفال :ظ   - 2
 .313\1: ، شر  األش ار الستة الجاهلية  137:ديوان امرئ القيس   - 3
 .29:الشرط في القران :  ظ  - 4
 .29: الشرط في القرآن : ينظر م   ، و22\9 :شر  المفصل   - 5
 .35\2: التبيان في إعراب القرآن   - 2
شير  دييوان ، 183-182: شير  دييوان زهيير  ،182، 25(:درية الخطيب)ديوان طرفة ،159، 51: ديوان طرفة بن ال بد :  ظ  - 7

 . 322، 321، 323، 127:  لبيد
 . 327 : (مولوي)ديوان عنترة  - 8
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بما فيدا ( ئ ن  لَ )، ومن  نستنتج أن القرآن الكري  توس  في اعتماد %( 11.7)الشرطية في القرآن 
أن المخاطبين ب  كانوا في صراع عقائدي وحييرة فكريية ، ، ومن  نلمح أيها محذوف  من ق ََس ٍ 

ان القرآني َي مُد إلى تأكيد الخطاب ول ل ب هد  كان في عناد دائ  للحق الذي جاءه  ، فكان البي
 .بالقس  
 
اسييت مال أسييلوب الشييرط يرجيي  فييي ب ييا نواحييي  إلييى هييذا السييبب أيهييا ،  ول ييل كثييرةَ  

فتبكيت المشركين والم اندين وتقرير المتشككين كان يت  في جزء كبير مني  عين طرييق الشيرط 

وَلاوْ كاـا َ   ال يَأْتُو َ بهمِثْلِبِوَالْجهنو  َلان أا ْ يَأْتُوا بهمِثْله هَذاا الْقُرْآ ه  الْأِنْسُ لائِنه اجْتامَعَعِقُلْ } : والت جيز، قال ت الى 

مِّنْ مِثْلِبِ  فاأْتُوا بهسُورَوٍمِمَّا نازَّلْنَا  َلان  َبْدِناا  وَإه ْ كُنْتُ ْ فِي رَيْبٍ} :، وقال ت الى (88:اإلسراء){بَعْ ُ ُ ْ لِبَعْ ٍ ظا ه ا 

من تكرار قولي  أيهاً  نلحظ  سبب ما ذا، وه (23:البقرة){إه ْ كُنْتُ ْ صَادِقِ َشُ َدَاءَكُ ْ مِنْ دُو ه اللَّبِ  وَادْ ُوا

،  (91من اآلية: البقرة){إه ْ كُنْتُ ْ مُؤْمِنِ َ} : أيهاً  وقول   (23من اآلية: البقرة){إه ْ كُنْتُ ْ صَادِقِ َ} : ت الى

فدذا الشرط وأمثال  كان ييراد بي  إثبيات صيدق اليدعوة المحمديية ،  عشرات المرات في القرآن ،
 . عجز الم اندين لدا وتبكيتد   وبيان
 

ا في الش ر الجاهلي ف نصيف وإن كيان أقيل مين  –سبب كثرة است مال الشيرط  أعتقد أنَّ أمَّ
عر يرج  في جيزء كبيير مني  إليى ذليك الصيراع اليدائ  بيين الشيا –مستواه في لغة الذكر الحكي  

، وأسييئلة وتناقهييات يحيياول اإلجابيية عندييا ، مييا فيدييا ميين صيي اب كبيير  ، والجيياهلي وبيئتيي  
 :(1)القيس يصف سياسة الثأر في مسيرة حياتد  ال امة امراوالت اير م دا ، قال 

 (المتقارب) 

ــــــــدفُنوا  ــــــــإه  تـا   ال نُ فِـــــــــبِ الـــــــــداءَ   فـا

ــا ــإه  تاقتُلونــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــتبلُ ُنُ فـا ـــــــــــــــ                قـا
 

ــواوَإه  تابعَ  ــربَ ثــــــــــ ـــــــــ ــدِ ا ـا   ال ناقعُــــــــــ

 قصُــــــــــــــدِلِــــــــــــــدَمٍ نا وَإه  تاقصِــــــــــــــدوا
 

مبينييا ميين ،  القيييس يصييور لنييا عالقيية ثنائييية مت ادليية الطييرفين بينيي  وبييين خصييوم  امرافيي
، وي تميد عن ثأره  ، و  يجبنون مخافة القتيل و  يسكتون ،  خاللدا أند    يهي  عليد  حقد 

إيصييال  ميينمسييت مال أشييدر أدواتيي  وأكثرهييا تمكنييا  فييي عقييد هييذه الم ادليية علييى أسييلوب الشييرط
 .  الم نى المطلوب 

 

 : (2)أسلوب الشرط في تقريره على أيهاً واصفا فلسفت  في الحياة م تمدا فيقول طرفة أما 
 (الطويل) 

ـــــومه  ـــــةِ القـا ـــــبغِ  يف حَلقـا ـــــإه  تـا ـــــ  فـا        تالقـا

ــيَّ      ــ َ مَنـــ ــطي  دَفـــ ــعَ ال تاســـ ــإه  كُنـــ ــ  فـا

ــرَو إ   ــري ٌ يُـــــــ ــــــ ــبِ        كـا ــبُ يف حَياتِـــــــ  نافسَـــــــ
  

 صـــــــطادِتا وَإه  تاقتانِصـــــــ  يف ا اوانيـــــــعِ 

ــــع يَـــــدإ  ــــدَ   أُبادِرهـــــا بهمـــــا مَلا ـا  فـا

ــــدا إه    َـــــتاعلا ُ  أايونـــــا الصَـــــدإ مُتنـــــا  ـا
 

يشر  الشياعر سيبب لديوه وعيد  اكتراثي  بالحيياة بيأن اإلنسيان   محالية مييت ، ولي  يكين 
فيقيد  عليى  ، يسيتوجب أن يخيوا رميار الحيياة وهيذاب ، يامن بما ب د الموت من ثواب وعقا

                                                 
 .182: لقيس اديوان امرئ   - 1
شير  القصيائد السيب  الطيوال : وينظر م ي  ، 48، 45، 42 (:درية الخطيب)ديوان طرفة،  31، 28،  24: بن ال بد ديوان طرفة  - 2

 .187 -182: الجاهليات
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ها  و  يدرب من منيت  التي   يملك أحدل لدا دف ا ، هذه األفكار التي تصور فلسفة الشاعر ، مالذِّ
ب ا ، بيل متوقيف عليي  ، بيفي عيش  ج لدا أيهاً في مقابالت ثنائية ، وأفكيار ميرتبط ب هيدا 

َنُ  من صيارة أ اوكان خير م  .فكاره بدذه الطريقة أسلوُب الشرط  ُيَمك 
 

ول ل ما يايد الت ليل المذكور آنفا لكثرة است مال الشرط في القرآن الكري  ، دخيول القسي  
الشرطية في ب ا الحيا ت ، ( إن)على ( ما)زيادة ومن جدة أخر   ،من جدة ( لئن)علي  في 

دخل م دا نون التوكيد وإن ل  يكن زيدت ما على إن لتأكيد م نى الجزاء ، وي: ))قال ابن ي ير 
يَراً للحقيائق أو مُ  ن كيراً ، فما الداف  لدذا التأكيد إ َّ كون المخاطيب مُ  (1)((الشرط من مواه دا  َتَنك 

، قال  (58من اآلية: األنفال){ َلان  َوَاءٍ فاانْبهذْ إهلايْ ه ْمِنْ قاوْمٍ عِيَاناة   وَإهمَّا تا اافانَّ} :لدا ، ومن ذلك قول  ت الى 

و  تكاد ال رب تدخل النون الشديدة و  الخفيفة في الجزاء حتى يصلوها :))الفراء في هذه اآلية 
يا)؛ فإذا وصلوها آثروا التنوين ؛ وذلك أندي  وجيدوا لي ( ما)ب  يا)وهيي جيزاء شيبيدا بي ( إمَّ مين ( إمَّ

، فلي  يكيف  (2)((. بديا بالفياءالتخيير ، فأحدثوا النون لي ل  بدا تفرقة بيندما ؛ ث  ج ليوا أكثير جوا
دخل على الف ل نون التوكيد الثقيلة ( ما)زيادة  ًُ في تأكيد م نى الجزاء في نفس المخاطب حتى أُ

 .، وما هذا إ َّ دليل على عمق الشك والصراع في أنفس المخاطبين 
 

لتوكيييد مهييمون الجييزاء مألوفييا ، فقييد قييال ( إن)علييى ( مييا)ولقييد كييان إدخييال الشيي راء 
 :(3)رةعنت

 (الكامل) 

ــرَي  ــ ــا تـا ــ ــن   إهمـ  ــن يَ ُـــ ــد ناحَلـــــعُ وَمَـــ ــ  قـا

ــ َ  ــــ ــرُبَّ أابلـا ــــ ــادِ ٍ          فالـا ــَِ بـــــ ــله بَعلِـــــ  مِثـــــ
 

ــله     ــنَّةِ يَنحَـــــ ــأاطرافِ األا ِـــــ ــا  لِـــــ   ارَ ـــــ

ــله         ـــ ــوادِ مُ َيَـّ ـــ ــره ا ـا ـــــ  ٍ  َلــــــن ظا ــــ   ـا
 

د زيادتديا ، ولكند  فيما يبدو ل  يكونوا يلتزمون إدخال نيون التوكييد عليى ف يل الشيرط عني
س    يات ميين أصييل تيي ة أبيي كمييا هييو الحييال فييي القييرآن فيمييا ب ييد ، فقييد أدخلييت النييون فييي أرب يي

يياستُ  قييال  ، فييي حييين كييانوا يلتزمييون الفيياء فييي الجييواب.  بدييذا الشييكلالشييرطية ( إن)فيدييا لَت م     
 :(4)الحارث

 (فيفخال) 

ــاِترُكوا ال ـــــ ــيخَفـا ـــــ ــدإ وَوَالتاَّ طـب ــاعَــــــ         إهمــــــ
 

ــوتاتاعا  ــدَاءُ ا شــــــ  فافــــــــي التاعاشــــــــي الــــــ
 

 :  (5)وقال لبيد 
 (لطويلا) 

ــد وا  ــا تاعُــــــ ـــــ ــالِحاتِ  وَإهمـ  ــإهنَّ الصــــــ ـــــ         فـا
 

ــأاما     ــلَّ وَأا ـــــ ــن أامَـــــ ــا حَتّـــــ ــوتُ به ـــــ  أاقـــــ
 

ا)لقد سجل است مال  ما قييس با سيت مال ا إذ، ارتفاعا عند ش راء الم لقات ( ما+ إن )(إمَّ
لتكون نسيبة هيذه الصييغة ، قد وردت تس  مرات عند الش راء ، ف( إن)القرآني لدذه الصيغة من 

، وكييذلك جيياءت تسيي  مييرات فييي القييرآن %(2.8)الشييرطية عمومييا عنييده  ( إن)إلييى ( إن)ميين 
إن  :، لنييتمكن ميي  هييذه النتيجيية ميين القييول %(1.5)، لكيين النسييبة هنييا سييتنخفا إلييى  الكييري 

ة في  ي  الش راء كانوا يحتاجون إلى توكيد الجزاء بشدَّ حا ت كثييرة ؛ ول يل هيذا يشيير إليى ترسُّ

                                                 
 . 5\9: شر  المفصل   - 1
 . 414 \1: م اني القرآن  - 2
 .252:  (مولوي)ديوان عنترة  - 3
 .13:ديوان الحارث بن حلزة   - 4
 .283: شر  ديوان لبيد  - 5
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حالة الشك عند المخاطبين بدذا الش ر ، ول  يحتج القرآن إلى هذا القدر من التوكييد كثييرا ، إذن 
 (ما)زيادة ب امقترنعلى ف ل الشرط  (نون التوكيد)إن القرآن الكري  ج ل إدخال  : ما نسجل  هنا

 .الشرطية ( إن) علىما زيدت  اإذ
 

وتوسي   ، ةا ست مال فيي اللغية الشي ري ةم  كوندا كثير( إن)وع الم اني الدامشية ل ل  تتن
ةل أكثر مميا كانيت عليي  في القران الكري   ااست مالد وجميودل  ، وهيذا ي نيي إن هيذا الحيرف لي  قيوَّ

ع السيياقات التيي اسيت مل فيديا ، فديو حيرف جاميد نيوِّ تَ مين رر  عليى الي، حافظ بدما على م ناه 
 .فا مرنا مثل ريره من الحروف وليس حر
 

 :تدل على التوكيدالزائدة ( إن)
 

( إن)أن إليى وقيد أشيرت فيي الفصيل الثياني  الزائدة فيي دواوييند  ،( إن)است مل الش راء 
الزيادة وأندا ليست م نى من م اني الحرف ، وبيَّنت م نى ، الشرطية قد ترد زائدة في مواه  

عشيرين ( 21)واسيتط ت أن أحصيي  بل هي إما زيادة فيي أركيان الجملية الرئيسية ، أو تكيرار،
زائييدة ، بييذلك تكييون نسييبة اسييت مالدا زائييدة إلييى مجمييوع ا سييت مال ( إن)مييوردا اسييت ملت فييي  

ت مال مئية بييت ، وهيو اسيأي خميس ميرات فيي كيل %( 5.9)الش ري ال ا  لدذا الحرف تكون 
 :   (1)القيس مندا قول امرئ. قليل بال شك 

 (الطويل) 

ــــةس             ــََ حِيلـا ــ ــا لـا ــبِ مَـــ ــ ــ  اللـا ــعْ يَمـــ ــ  فاقالـا
 

 ى  َنــــــََ الغاوايَــــــةا تانجَلــــــيأارَ وَمــــــا إه ْ 
 

 : (3)وكذلك قال الحارث،  (2)هنا( إن)اتفق شرا  الم لقات على زيادة 
 (الخف يف) 

ــ ــــــ ـــــــــ وَفاعَلنـــــــــا به ـه ــ َ اللـا    كامـــــــــا  َلِـــــــ

 

ــاءُ   (مـ) ــائِن َ دِمــــــــ ــا إه  لِلحــــــــ ــبُ وَمــــــــ  ـــــــــ
 

هاهنا للتوكيد ، وسييبوي  يج لديا كافية بمنزلية ( إن)و: )) قال النحاس في شر  هذا البيت 
ميا إن  : فيي قوليك ( إن  )عن ال ميل ، وكيذلك ( إنَّ ( )ما)ت   َّ إنَّما زيد منطلق ، كف: في قولك ( ما)

على ( إن)، دخلت (4)((. عن ال مل( ما( )إن  )ت  َّ ما زيد منطلقاً ، فكف: ل زيد منطلق ، وكنت تقو
عليى ف ييل لت ميل فييي  ، فكانيت هنييا زائييدة ، وصيارت   تصييلح للييدخول عين ال مييل فكفتدييا ( ميا)

 .واعتاد النحاة تفسير الزيادة بأندا تفيد التوكيد 
  

بيدو أن أصيحاب كتيب حيروف وفي القرآن الكري  ل  أعثر على شاهد لدذا ا ست مال ، وي
، ومين  (5)الزائيدة( إن)وريره  من علماء اللغة ل  ي ثروا من قبل على شاهد قرآنيي لي ، الم اني 
دا ، وقيد تكيون نزائيدة كميا كيان الشي راء يسيت ملو( إن)إن القرآن الكري  لي  يسيت مل  : هنا أقول

ي ب ييا األحيييان إلييى خصييائا الشيي ر ، وقيييود القييوانين الشيي رية هييي التييي تييدف  الشيي راء فيي
 . القران الم جز  تنلاست مال حرف ما زائدا ، ومثل هذه القيود ل  

 

 :، فيبيندا هذا الجدول ونسبدا في دواويند  ( إن)ألنواع أما است ما ت الش راء المختلفة 
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 اس  الشاعر ت
 (إن)

 الشرطية
 الزائدة (إن)

مجموع 
 است ما ت 

 عدد أبيات 
 في الديوان

النسبة 
 ويةالمئ

 %4.8 295 34 3 31 القيس  امرا 1

 %7.3 432 32 1 31 طرفة بن ال بد 2

 %2.1 178 11 2 9 الحارث بن حلِّزة  3

 %5.4 292 12 2 14 عمرو بن كلثو   4

 %5.2 1729 112--  112 عنترة بن شداد  5

 %2.4 894 58 4 54 زهير بن أبي سلمى 2

 %2.1 1322 81 8 73 لبيد بن ربي ة ال امري 7

 %2 5582 338 21 318 المجموع

 

 ، تبدو نسب است مال الش راء لدذا الحرف متقاربة فيما بيند  م  اختالف أحجا  دواويند 
وهذا ي طي انطباعا دقيقا عين حجي  اسيت مال هيذا الحيرف فيي لغية الشي ر الجياهلي قبييل نيزول 

 .ي  عند ها ء الش راء القرآن ، الذي توس  في است مال هذا الحرف قرابة ه ف ما كان عل
 

   (نْ أَ: ) ثالثا 
في القرآن الكري  ، والدواوين أندا وردت بأشكال ( أن  )لقد كانت نتائج إحصاء است ما ت 

  :ا يوهحدا الجدول اآلتي على ممت ددة ،  و
 

كييان مجمييوع اسييت ما ت هييذه األشييكال السييب ة ميين 
سييييييتمئة وتسيييييي ة عشيييييير ( 219)فييييييي المصييييييحف ( أن  )

مجييوع اسييت ما ت ل، لتكييون النسييبة المئوييية  (1)اسييت ما 
آييية هييي ( 2232)لمصييحف البالغيية إلييى عييدد آيييات ا( أن  )
إنييا : ، وإذا أردنيا التقريييب أكثير نسييتطي  القيول %( 9.9)

سين ثر عليى اسيت مال واحيد لدييذا الحيرف كيل عشير آيييات 
وهيذه النسيبة تقيلُّ قلييال عين نسيبة الحيرف . قرآنيية تقريبيا 

 .ولكندا قريبة جدا من  ( أن  )السابق 
 

إذ نجيده  أقيل  بكثيير،( أن  )وفي الش ر كان اسيت مال 
 امئية وسيب ( 137)قد ورد في دواوين أصحاب الم لقيات 

ة وثالثييين مييرَّ
، وبييذا تكييون نسييبة  بيتييا هييي مجمييوع أبيييات هييذه الييدواوين( 5582)، هييمن  (2)

، وهيذه النسيبة تينخفا كثييرا عين %( 2.4)است مال هذا الحرف إلى مجميوع أبييات اليدواوين 

                                                 
فيي  أو يمكن اإلطالع عليديا مجملية ( نور جام  األحاديث)مفصلة من خالل مراج ة برنامج  الموارد جمي دا يمكن اإلطالع على  - 1

( 22\2)ُرقَِّميت خطيأ  {وَيَقْطاعُـو َ مَـآ أامَـرَ ٱللَّـبُ بهـبِ أا  يُوصَـلا      }:، علميا أن اآليية113 -91: م ج  األدوات والهمائر في القيران الكيري  

 ( .214\2)ورقمدا الصحيح هو( 213\2)ُرقََّمت  {أامْ حَسِبْتُ ْ أا  تادْعُلُواْ ٱلْجَنَّةا}:، وكذا قول  ت الى( 27\2:)ورقمدا الصحيح هو

يلة ، ويمكين متاب تديا ( اإلصدار الثالث –الموسوعة الش رية )يمكن الرجوع إلى برنامج  - 2 لبإطالع على هذه المواهي  جمي ديا مفصَّ
،  شير  السيتة 241،241، 128، 129،128، 117،115، 92، 28:القيس ديوان امرئ  :ربالرجوع إلى دواوين الش راء فينظ

،  112، 119، 132، 123، 27: ديوان طرفة بين ال بيد  ،121، 294، 292،  227، 222، 225، 121، 247\1: الجاهلية 
، 122،124، 121:  بيين كلثييو  حياتيي  ومييا تبقييى ميين شيي ره عمييرو ،24، 19، 13: ديييوان الحييارث بيين حلييزة ، 5، 41، 119
 253، 242، 229 \2:شيير  القصييائد التسيي  المشييدورات: وينظيير م يي  ،144، 141، 141، 139، 138، 137، 135، 128

،  شيير  القصييائد 341، 327، 322، 311، 278، 274، 223، 222، 221: (فييوزي عطييوي)ديييوان عنتييرة،  278، 274،
،  229، 271،  113، 297، 318، 317، 122،  88،  281، 357:  شييير  دييييوان زهيييير ،  535\2 :التسييي  المشيييدورات

 (أن  )أشكال
 عدد مرات ورودها 

 في الش ر في القرآن

 133 542 أن  

--  23 أن  

 3 3 ب أَن  

 َ --  1 ن  أل 

--  3 ( +أن  +ل   )ل َئالَّ 

 ًَ  1 45 ( +أَن  )أ َّ

--  2 (لَن  + أن  )أل َّن 

 137 219 المجموع
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أن القرآن الكري  قد توس  عند نزول  في است مال :  وهذا ي نيا ست مال القرآني لدذا الحرف ، 
 .قبل نزول    هذا الحرف أرب ة أه اف ما كان علي  است مال

 
سأشيير إليدميا تباعيا، (  المصدرية ، والتوكييد)نان مركزياأما م اني هذا الحرف فل  م ني

 .وللمصدرية م نى آخر هامشي سيرد في المبحث الثاني من هذا الفصل 
 

 المصدرية  (ن  أَ ): األول الم نى 
 

وكذلك في القيرآن الكيري  ،  ، دورانا في النصوا الش ريةهذا الحرف وهذا أكثر م اني 
ة( 115)المصدرية ( أن  )فقد وردت  فيي دواويين   –عليى ميا أحصييت   – مئة وخمس عشرة مرَّ

ة مجوع است ما ت الش راء لدذا الح( 137)ش راء الم لقات السب  ، من أصل  رف ، لتكون مرَّ
، أميا نسيبة %( 83.9)النسبة المئوية بين است مالدا مصدرية إلى مجميوع ا سيت ما ت عنيده  

س َة ا ست مال  هذه متسيقةل  ، ول لَّ %( 2)است مال المصدرية إلى مجموع أبيات الدواوين فتبلغ 
 . (دوات الناصبةاأل)أ ُّ باب ( أن  )م  تسمية ال لماء 

 

تماميا مي  ميا كانيت عليي  قبيل نزولي  ، فقيد  فقيامتغية القيرآن الحكيي  لوبقي اسيت مالدا فيي  
ة ، وعندها تكون نسبة است مال هذا  ةخمسمئة وواحد( 531)المصدرية ( أن  )وردت  وثالثين مرَّ

( أن  )، ونسيييبة ورود %( 85.7)الم نيييى إليييى مجميييوع ا سيييت ما ت القرآنيييية لديييذا الحيييرف 
( أن  )كشيف ا سيت مال القرآنيي لي ، لقيد %( 8.5)ري  المصدرية إلى مجموع آيات المصحف الك

عند الشي راء قبيل   ارتفاعا طفيفا جدا بالقياس إلى الم اني األخر  على ما كانت علي المصدرية
ذا  ا ت هيي مى ميين است ميي ُل الغالبييية ال ظيي ِّ شكييالمصييدرية الناصييبة يُ ( أن  )إن اسييت مال .  نزوليي 
 .  الحرف
 

المصدرية إلى مجوع الم ياني األخير  لديا قريبية ( أن  ) ست مال لقد كانت النسبة المئوية 
لكننيا . جدا في ا ست مال القرآني لما كانت علي  في ا ست مال الش ري عند أصيحاب الم لقيات 

مصيدرية فيي اآلييات القرآنيية واألبييات ( أن  )في الوقت نفس  نلحظ فرقا ملموسا في نسيبة ورود 
في حين نجد في كل مئية بييت مين  ، مصدرية( أن  )مرات  يد ثمانالش رية ، ففي كل مئة آية نج

فا رتفاع الذي كان في النسبة ال امة  ست مال هذا الحرف  ،المصدرية ( أن  )الش ر مرتين فقط 
 .المصدرية الناصبة ( أن  )قرآنيا كان من نصيب 

 
ل علييى الف ييل المصييدرية أكثيير مييا تييدخ( أن  )أن :   عيين ال لميياء فييي الفصييل المتقييدِّ  نقلييتُ 

ه  إلثبيات هيذا المهارع ناصبة ل  وُمَخل ِّ َصًة إيياه لالسيتقبال ، وكيان ال لمياء قيد أوردوا شيواهد
من اآليات القرآنية ، ول  يكن ذلك ل يد  تيوافر شيواهد شي رية لديذا ا سيت مال قط يا ، بيل  القول

ة الييدليل الييذي اتفييق الج يي  أقييو  ل ليي  كييان لقييرب المأخييذ ميين اليينا القرآنييي ، وقييوَّ مييي  علييى أنَّ
وفيي هيذا رد  عليى أحيد ، (1)أو م نى لغيوي، وأرجح األدلة إلثبات أيَّة قاعدة نحوية ، النصوا 

أن ال لمياء إنميا أوردوا شيواهد م ياني الحيروف مين القيرآن : الباحثين الم اصيرين اليذي ادعيى 
 . (2)الكري  ألند  ل  يجدوا لدا أمثلة في است مال الش راء قبل نزول 

 

                                                                                                                                            
221 ،291 ،22  ،75 ،34 ،35 ،212  ،99 ،341 ،314   ،74 ،75 ،352 ،221 ،331 ،78  ،328 ،245 ،311  ،

 ، 275،279،281،283،293،312 ،241،255،225، 37،74،118،123،171،173،181،213، 8،2:شيير  ديييوان لبيييد
313،321،355. 

 .32: ل األول الفص: ظ   - 1
 .218 -212: أثر القرآن والقراءات في النحو ال ربي : ظ   - 2
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يقا  حاب الم لقيات نجيده دقي وإذا طبقنا ما قرره ال لماء عليى ا سيت مال الشي ري عنيد أصي
مئية وثيالث ميرات مين ( 113)المصدرية متصلة بالف ل المهارع عنده  ( أن  )جدا ، إذ وردت 

ة اسييت ملت فيدييا ( 115)أصييل  مصييدرية ، وسييأذكر هنييا ب ييا الشييواهد الشيي رية لدييذا ( أن  )مييرَّ
 : (1)القيس امراقال ا ست مال ، فقد 

  
 (الطويل)  

ـــــــ ُ  ــــــــا َة      ـــــــري  ال أُ امِـّ ـــــــا تـا  فاإهمـ 

ــا               ــــــــدي ُ فاغالَّســـــــ ــأاوَّبَ  دائـــــــــي القـا ــــــ  تـا
 

 مِــــــــنَ اللايــــــــله إهالَّ أا ْ أاكُــــــــبَّ فاأانعَســــــــا  

ــــــدَّ دائـــــــي فاأُن اســـــــا     أُحـــــــاذِرُ أا ْ يَرتـا
 

 : (2)وقال عمرو بن كلثو 
 (الطويل)  

ــبِ   ــــــ ــاذا اإلهلـا ــاؤُنا        مَعـــــــ ــويَ نِســـــــ  أا  تانـــــــ
 

  َلــــن هالِــــٍَ أاو أا  نا ِــــ َّ مِــــنَ القاتـــــله     
 

( 12)المصدرية بالف ل الماهي مست مل على قل َّة ، إذ وردت عند الش راء ( أن  )ووصل 
ة موصولة بالف يل الماهيي مين أصيل  ياثنت اسيت ملت فيديا مصيدرية ، أي إن ( 115)عشرة مرَّ

واسييت مالدا مصييدرية ميي  الف ييل ، %( 11.4)لف ييل الماهييي نسييبة اسييت مالدا مصييدرية ميي  ا
 : (3)من است مالدا م  الماهي قول عمرو بن كلثو ، و%( 89.5)المهارع بنسبة 

 (الرم  ل)  

ــــــــــــــــــرَت تاعـــــــــــــــــــذُلُ  يف أا  رَأاتْ        بَ ـا
 

ــاته     ــربٍ وَفِ ــــــــ ــا  لِشَــــــــ ــي نا بــــــــ  إهبهلــــــــ
 

ة ميين  اسييت( 32)أمييا فييي القييرآن فقييد اسييت ملت مصييدرية ميي  الف ييل الماهييي  وثالثييين مييرَّ
كانييت فيدييا مصييدرية ، لتكييون نسييبة اسييت مالدا مصييدرية ميي  الف ييل الماهييي إلييى ( 531)أصييل

، أي إن ا سيييت مال القرآنيييي لديييذا الحيييرف قل َّييي ل مييين مجييييء %( 2.7)مجميييوع المصيييدرية 
 ومين اسييت مالدا ، المصيدرية متصيلة بالف يل الماهيي عمييا كيان عليي  عنيد الشيي راء  قبيل نزولي 

 . (23:من اآلية: األعراف){أاوَ  َجهبْتُ ْ أا ْ جَاءَكُ ْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّ ُ ْ}: (4)موصلة بالماهي قول  

 
وأمرت   ، اف لكتبت إلي  أن )المصدرية م  ف ل األمر حكاه سيبوي  في قولد  ( أن  ) صلُ وَ 
حُ  المييراديُّ وابييُن هشييا  ، و(5)(أن قيي   تجاهلييُ  المييالقيُّ ، وقييد نقليي  األسييترآبادي وَصييحَّ

وقييد  ،(2)
فيي  تفسييرية ، واسيتدل ( أن  )كانيت رفه  أبو حيان األندلسي  ، وزع  أن كل ميا سيم  مين ذليك 

يَدُهما ابييُن هشيا  يسييربيدليلين  ويبيدو أنَّ هييذه . ، و  حاجية لبإطالية بيذكرهما (7)ين ميا لبيث أن فنَّ
، إذ هي في  تدخل على ف ل األمر  (يةأن التفسير)، وهو ( أن  )من م اني  ىالمسألة مرتبطة بم ن

، وفي الوقيت اليذي كيان فيي  الكوفييون   ييرون صيحة القيول بالتفسييرية ، إندي  يرج ونديا إليى 

                                                 
 . 112 -115: القيسديوان امرئ   - 1
 .135: عمرو بن كلثو  حيات  وما تبقى من ش ره  - 2
، 112، 27: ة طرفيدييوان و ، 128:القييس ئامرديوان : ، وينظر مثل  أيهاً في 122:عمرو بن كلثو  حيات  وما تبقى من ش ره  - 3

، 35: زهيير فيي شير  دييوان و ، 139، 121: عميرو بين كلثيو  حياتي  وشي ره : ، وعند عميرو ينظير 19: الحارثفي ديوان و
 . 355، 8:لبيدفي شر  ديوان و، 281

، 122، 82، 29، 23، 5:، األعيييراف23: ، األن يييا 81، 59، 2:، المائيييدة 147: ، آل عميييران  258: البقيييرة : وينظييير أيهيييا  - 4
، 8:، النميييل 51، 22:،الشييي راء42:،الفرقيييان91:، ميييري  59:، اإلسيييراء22:، إبيييراهي 111، 24:، يوسيييف29:، هيييود2:ييييونس

، 3:، الحشيير2:، ق24:، الفييتح25:، الجاثييية5:، الزخييرف4:، ا 21،21، 11:، الييرو  29، 24:، ال نكبييوت82، 11:القصييا
 .49:القل 

 .125 -122\3: الكتاب : ظ   - 5
 .43: ، مغني اللبيب  235: ، الجنى الداني  112: ، رصف المباني  441\4: الرهي على الكافية شر  : ظ   - 2
 . 43: مغني اللبيب : ظ   - 7
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فيميا المصدرية الداخلة على ف ل األمر بتقدير حرف جر يدخل عليى المصيدر وهيذا ميا سينذكره 
 .  ب د

 
ف يل األمير ومحاولية نكراني  ، في إثبات دخيول المصيدرية عليى  يسيروم  هذا الخالف ال

 -فيي مجميوع دواوييند    -ليس رريبا أن    أعثر على بيت واحد من أش ار أصيحاب الم لقيات 
إيجياد بييت ياييد على ف ل األمر ، ول ل أصيحاب كتيب م ياني الحيروف حياولوا ( أن  )تدخل في  

 .وا شاهدا آخر عليدا كتفوا بحكاية سيبوي  فقط ، ول  يذكرافل  يظفروا ب  ، فهذا ا ست مال 
 

الداخلية عليى ( أن  )كيان مخالفيا لل لمياء إذ يير  أنَّ ( هي 581ت ب يد )ويبدو أن ابين طياهر
،  الماهي واألمر قس  آخر رير الناصبة للف ل المهارع ، وقيد ردَّ عليي  ابين هشيا  شيبدت  هيذه

 . (1)في حين صر  المراديُّ ب د  صحة هذا الرأي
 

ة بنسييبة عالييية جييدا فييي القييرآن الكييري   أسييتطي  تفسيييره علييى المصييدري( أن)إن اسييت مال 
يساوي مصدرا ، والمصدر اس ل يمكن أن يكون خبيرا لمبتيدأ أو فياعال ( الف ل+أن: )النحو اآلتي 

لف يل أو مف يو  مين المفاعييل ، أي يوصيف بي  و يخبيير بي  ، فلمياذا اسيت مل  القيرآن بيدل ا سيي  
أن ا سي  ييدل عليى الثبييوت الرييون وأصييحاب الم ياني الصيريح أو المصيدر الصيريح  قيرر الب

، من هنا فالقران كان يرييد أن يخبير ويصيف بميا  (2)والف ل يدل على التجدد والحدوث وا نتقال
وهذا الفد  يتفق تماما م  أشرت إلي  فيي الفصيل الثياني مين يدل على التجدد وا نتقال والحدوث 

إنَّ ب ا المحدثين
أن  تكيون واسيطة لوهي  الجملية موهي  ( أن  )من است مال ير  أنَّ الغاية  (3)

هيي اليرابط بيين ( أن  )المفرد فنصف بالجملة الف ليية التيي تيدل عليى التجيدد والحيدوث األسيماء و
خبر ن الذي كان علي  المجتم  ، أو قد يُ  تغير الوه  الساك طلبُ د يُ  أي ق .الموصوف والوصف 

ل المتلقي قبل نزول القرآن ، والقرآن أوجد لدذا التنقيل عن تغيرات وانتقا ت كانت دائمة في حا
تدف  اإلنسان إلى ا ستقرار وال يير فيي حيياة ، رير المرروب في  حالة من السكون والطمأنينة 

  الف يل للمسيتقبل ييدل عليى أني( أن)وتخلييا  -ومن هذا تحيري  الدجيرة ب يد ا سيتقرار –مدنية 
إذن وصيف الواقي  . نتيجة التطبيق لما جياء بي  القيرآن  ؛ بليشير إلى أن التغيير واق  في المستق

المتغير والمتنقل الذي كان علي  ال رب قبل نزول القرآن ، ومطالبة المتلقي بالتغيير والتجديد بما 
لتكوين مصادر  ( الف ل+ أن) على عتمادا ينقل المجتم  نحو تغير كبير كانا عاملين كبيرين في 

 .أو يوصف بدا في لغة الذكر الحكي   ،يخبر بدا عن األسماء 
 

إلى وصف الحياة التي كانت سائدة  اأما نسبت  المرتف ة عند ش راء الم لقات فيرج  أكثره
وهييي حييياة بييداوة قائميية علييى الترحييال وا نتقييال ، ولقييد كثيير الوصييف لجزئيييات هييذه الحييياة فييي 

يا ذا أثير ييدف  الشياعر لينظ   قصائد الجاهليين ، أما مطالبة القبيلة والمتلقي بالتغيير ، فل  يكين همَّ
المصيدرية هيو ( أن)قصائده ، بل هو ه   ثانوي ، فالسبب الرئيس في كثيرة اسيت مال الشي راء لي 

 .ذلك الوصف لواق  حياتد  
 

 المخففة من الثقيلة ( أن  ): الم نى الثاني 
 
رف  فييي الحيي ثالثييية األصييل ، وم ناهييا المركييزي بيياق علييى مييا كييان علييي المخففيية  (أن)
أداة ( أنَّ ) ت، وإن كاني (4)فإن كان م ناها التوكيد كما يراه ارليب النحياة فديي هنيا تفييده،  الثالثي
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  –فييي تركيبدييا وهيئتدييا  –لتصيين  ميين الجمليية التييي ليي  تكيين )) وصييل وواسييطة ت بييير تسييت مل 
  والمهياف، لفاعيل جملية تقي  موقي  المبتيدأ وا ، ميثال ، أو فاعال ، أو مهيافا إليي ، لتكون مبتدأ 

ويأتي هذا الم نى في الدرجة الثانية في  ، وهذا ما أميل إلي  إندا باقية في هذا الم نى ، (1).(( إلي 
ة( 18)في است مال هيذا الحيرف ، وقيد وردت فيي دواويين شي راء الم لقيات  لتكيون نسيبة  ، ميرَّ
، في حيين تكيون %( 13)است مال هذا النوع عند الش راء إلى األنواع األخر  من هذا الحرف 

أي ثيالث ميرات %( 1.3)المخففة إلى مجموع األبيات الشي رية فيي اليدواوين ( أن  )نسبة ورود 
 : (2)القيس امرئومن أمثلتدا قول . المخففة في كل ألف بيت ش ري ( أن)ترد 

 (الطويل)  

ــــــ            ــع بَسبا َـــــــةُ اليَـــــــومَ أانَـّ  أاال خلا َمَـــــ
 

ــرتُ   ـــ ــنُ  الَّأ وَكابـه ــا   يُحسِــــ ــوَ أامثــــ  اللا ــــ
 

بيالرف  ، وهيو أحسين عليى أن ( وأن    يحسينُ :)وييرو  :))  (هي 521ت)قال البطليوسيَّ 
 . (3) ((.    يحسن مهمرا فيدا وتكون مخفَّ فة من الثقيلة ، وتقديره أنَّ ( أن  )يكون اس  
 

 :(4)ومن  أيهاً قول زهير 
 (البس يط)  

ـــد  َ  ــبِ قـا ـ ــعتااللـا ـــذا  لِمَــ ـــيسٌ إهذا قـا  فاعقـا

ــ َ ــااه إهذا         أا  نِعـــــ ــيِّ ا هيـــــ ــــ ــرَكُ ا ـا ــــ  مُعتـا
 

ــالعُنَنه   ـــ ـــــيِّ بـه  ريــــــحُ الشِــــــتاءِ بُيــــــوتَ ا ـا

 عَــــبَّ السَــــف ُ وَمَــــأوى البــــائِسه الــــبَطِنه        
 

، وإذا أردنيا متاب ية الشيروط التيي ذكيرت  سيت مال هيذا ( أن  ن   م ترك الحيي)وتقديره 
ت مال أصيحاب الم لقيات ، فديي تيأتي ب يد أف يال التحقييق ، نجدها متوافرة ف يال فيي اسي (5)النوع

وشييرط اسييمدا أن يكييون هييميرا محييذوفا ، وشييرط خبرهييا أن يكييون جمليية اسييمية ، أو ف لييية 
فيي والف ل بفاصيل أو يكيون الف يل ريير متصيرف ، أميا اسيمدا فقيد كيان ( أن  )مفصولل فيدا بين 

مجدول القائل الارزا ، وبذا تقلُّ أهميَّة البيت النماذج جمي دا هميرا محذوفا ول  ألحظ است مال  ب
، وم  فرا صحة ذلك البيت  (2)الذي ذكر دليال على جواز اإلتيان باسمدا بارزا عند الهرورة
 . البيت نقول إن  شاذ   يقاس علي  في الفصيح من ا ست مال

 
ب ييين سييب ا وأر( 47)المخففيية ميين الثقيليية ( أن  )وأمييا فييي ا سييت مال القرآنييي فقييد جيياءت 

ةً  مرَّ
، وإذا ميا %( 7.5)القرآنيية ( أن  )، لتكون نسبة است مال المخففة إلى مجموع اسيت ما ت (7)

ا هذه النسبة  ( أن  )ل مين اسيت مال   َّينسبة ا ست مال الش ري يتهح لنا أن القيرآن الكيري  قلبوازنَّ
( أن  ) عليى   مندياالمخففة مين الثقيلية قرابية النصيف مميا كانيت عليي  عنيد الشي راء ، م تميدا بيد

المخففية إننيا نجيد م يدل ورود ( أن  )م  هذا التقليل من ا سيت مال لي و المصدرية الناصبة للف ل ،
،  أي ورودها سب  مرات كل ألف آية قرآنيية%( 1.7)المخففة في آيات القرآن الكري  هي ( أن  )

مت يددة فيي القيرآن الكيري  بأنواعديا ال( أن  )وهذا يتسق م  ا رتفاع ال ا  في مجموع اسيت ما ت 
 .ة هذا ا ست مال عند الش راء  َّ قل في مقابل
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أا ْ إهذاا وَقادْ نازَّتا  َلايْ ُ ْ فِي الْ ِتاـابه  } :المخففة قول  ت الى ( أن  )ومن أمثلة ا ست مال القرآني ل 

أن إذا } :))، قال الزمخشيري  (141من اآليية: النساء){مَعَ ُ ْ  آيَاتِ اللَّبِ يُ ْفارُ به َا وَيُسْتا ْزَأُ به َا فا  تاقْعُدُوا  َمِعْتُ ْ

 ، ، أي نيزل علييك  أن  الشيأن كيذا والم نيى أني  إذا سيم ت  ، هيي أن المخففية مين الثقيلية{ سم ت 
، ( لنيزِّ ) زها في موه  الرف  بيم  ما في حيِّ ( أن  )والشأن ما أفادت  الجملة بشرطدا وجزائدا، و

ل) أو في موه  النصب ب المخففية مين الثقيلية هيو نفسي  ( أن)وم نيى ، (1) ((.، فيمن قرأ بي ( نز 
علييى رأي القييدماء أو كونديا وصييلة وواسييطة م ناهيا قبييل التخفييف ، أي إفييادة التوكيييد والتحقييق 

وقد يكون لدا د لة هامشية أخر  سأشير إليدا في المبحث  .لوصف ا س  بالف ل بطريقة م ينة 
 . الثاني من هذا الفصل

 
 
 
 

 :تدل على التوكيد( زائدة)المصدرية  (أن  ):  ثالثالم نى ال
 

يبيدو أن المصيدرية د لتديا عليى التوكييد عنيدما تكيون زائيدة ( أن  )من الم اني الدامشية لي 
ييا التوقيتييية هييو الوجيي  الم ييروف ميين اسييت مالدا زائييدة فييي دواوييين ( أن  )اسييت مال  زائييدة ب ييد لمَّ

أمييا المواهيي  األخيير  التييي ذكيير فيدييا  سييت مال القرآنييي أيهييا ،وفييي ا ، أصييحاب الم لقييات 
( الكيياف)، أو مجيئدييا بييين ( لييو)و( ف ييل القسيي )ميين مجيئدييا ب ييد بييين  زائييدة ،( أن  )اسييت مال 

فدذا كل  لي  أعثير لي  عليى نمياذج فيي النصيوا المدروسية ، ومني   (2)(إذ)ومخفوهدا ، أو ب د 
ا فقط زائدة جاء في ( أن  )استنتج أن است مال   .الفصيح البليغ المشترك من كال  ال رب ب د لمَّ

 

أبييات فقيط كانيت فيديا  ثالثيةففي دواوين الش راء أحصيت  ، زائدة قليل( أن  )إن است مال 
فييي ( أن  )الزائييدة إلييى مجمييوع اسييت ما ت ( أن  )أن نسييبة اسييت مال  وهييذا ي نييي، (3)زائييدة( أن  )

اسيت مال لديا عنيد الشي راء نحصيل  مئيةأي فيي كيل %( 2.9)الم اني جمي دا عند الش راء هي 
 :(4)تكون في  زائدة ، وهي نسبة قليلة ، مندا قول عنترة  ينعلى  مورد

 (الواف  ر)  

ـــــــــــــا أا  رَآنــــــــــــــي         وَذاتَّ الــــــــــــــَدهُر لامـ 
 

 أُالقِـــــــــــي كُـــــــــــلَّ نائِبَـــــــــــةٍ بهصَـــــــــــدرإ 
 

ييا)ب ييد ( أن  )يدييا إ َّ علييى ثييالث آيييات جيياءت ف أعثييرأمييا فييي ا سييت مال القرآنييي فليي   ( لمَّ
أي %( 1.4)، وبدذا تكون نسبة است مالدا زائدة إلى مجموع ا ست مال ال ا  في القرآن (5)زائدة

ة تست مل فيدا  موارد تكون فيدا زائدة ،  ةبمختلف م انيدا نحصل على أرب ( أن  )أي كل ألف مرَّ
د  الزائييدة عنيي( أن  ) مال ومنيي  نلحييظ نييدرة هييذا ا سييت مال فييي القييرآن الكييري  إذا مييا قيييس باسييت

ل ا سيت مال القرآنيي   َّيلقيد قل. الش راء ، فاست مالدا عنده  يفوق است مالدا القرآني سيب  ميرات 
ن هميا ازائدة ، وواحدة من اآليات الثالث قد ميرَّ ذكرهيا واألخريي( أن  )إلى حدٍّ ب يد من است مال 

فالامَّا } : ، وقول   (92من اآلية: يوسف){اهُ  َلان وَجْ هبِ فاارْتادَّ بَصِ ا جَاءَ الْبَشِ ُ أالْقاأا ْ  فالامَّا } :قول  ت الى
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في اآليتيين زائيدة   موقي  لديا مين ( أن  )، ف  (19من اآلية: القصا){أارَادَ أا ْ يَبْطِ َ بهالَّذِإ هُوَ  َدُوٌّ لا ُمَاأا ْ 

هنييا أن أشييير إلييى أن ب ييا  وقييد يكييون ميين المناسييب. (1)اإلعييراب علييى مييا صييرَّ  بيي  ال لميياء
يا قيد ( أن  )المفسرين قد يفد  من آية ما أن م نيى  فيديا زائيدة ، ولكين فدمي  هيذا يكيون فدميا خاصَّ

ه علي  ريره من ال لماء ة أندما  والفارسي   الزمخشري   عن، وقد نقل أبو حيان  (2)يردَّ يريان أنَّ ثمَّ
أنَّ الجيواب يكيون ب قيب الف يل اليذي  :))وهيو ( أن  )م نى يصحب التوكيد الذي تدل عليي  زييادة 

وميا ذهبيا  )):  اسيتدرك عليى رأيدميا بقولي  لكن (3) ((.في  فينب  على السبب وا تصال ( أن  )يلي 
 . (4) .((إلي    ي رف  كبراء النحويين 

 

قد يكون ما نقل  أبو حيان صحيحا فأكثر النحويين قد   يتنبديون إليى ب يا الم ياني فيي  
هيذه  مثيل فيي( أن  )  يسيلمون بزييادة أصحاب الم اني يق ون على تلك الم ياني فدي   الكال  لكن
يةٍ  إليى دقيقيةٍ  اليذي التفيتَ ،  (هي 238ت)األثيير مثيل لدي   ابينُ  وخيرُ ، اآليات  لي  يلتفيت إليديا  لغويَّ

 وقد كان لدا مكاندا المخصيا فيي اآليية،  م ينٍ  هنا أفادت م نىً ( أن  ) فدو ير  أنَّ النحويون ، 
توصف بالزيادة ، وسأنقل نصَّ  في م نى اآليتيين عليى أني  بدا ، ف طَ فرَّ و  يجوز أن يُ  ، الكريمة

بتكريير  {أارَادَ أا ْ يَـبْطِ َ أا ْ فالامَّا }: فقول  ت الى  :))ة من  ، قال ابن األثير للفائدة المرجوَّ  ؛ طويل

الثاني كميا كانيت مسيارعت  إليى  ل  تكن مسارعت  إلى قتل موسى  مرتين دليل على أنَّ  (أن)

أا ْ فالامَّـا  }:عين ذليك بقولي  ت يالى ر القيرآنُ ، ف بَّ  في بسط يده إلي  ، بل كان عنده إبطاءل  قتل األول

 (أن  ) فقيال إنَّ  ، فيي هيذه اآليية وجرت بيني وبين رجل مين النحيويين مفاوهيةل .  {أارَادَ أا ْ يَبْطِ َ

، أ  تير  إليى قولي   لكيان الم نيى سيواء (ما أراد أن يبطرلف)فقيل ، حذفت  ، ولو األولى زائدةل 

ي)اليواردة ب يد  (أن  ) وقيد اتفيق النحياة عليى أنَّ ،  {شِ ُ أالْقااهُ  َلان وَجْ هبِجَاءَ الْبَأا ْ  فالامَّا } :ت الى  (المَّ

ده  م رفية ، و  عن   فتيا لد  في مواق  الفصاحة والبالرة النحاةُ :  فقلت ل  ، وقبل الف ل زائدةل 
يي)تييرد ب ييد  (أن  )ديي  وجييدوا ، و  شييك أنَّ  ديي  نحيياةحيييث إنَّ  ، ميين بأسييرارهما وقبييل الف ييل فييي  (المَّ

 ، الم نيى بوجودهيا كيالم نى إذا سيقطت فظنيوا أنَّ  ، فصيحاء ال يرب وفيي كيال ، القرآن الكيري  
 دلَّ  (أن  )ا بإسيقاط وورد الف ل ب يده (لما)، بل إذا وردت  األمر كذلك ، وليس هذه زائدةل  : فقالوا

الف ل كان على الفيور، وإنميا كيان فيي  تيرال  تسقط ل  يدلنا ذلك على أنَّ  ذلك على الفور، وإذا ل 
واست مالدا ، فيدما أن الكلمة وه ت لم نى َبيَّن دليلين ث َّ استدلَّ على كالم  هذا ب (5)(( . وإبطاء

و  يمكين ،  م ينٍ  لة على شيءٍ الد  اويراد بد ، واست مالدا في نا بليغ  بدَّ أن يكون مقصودا
وب يدها تحيدث  .ألن  يهرُّ باإلعجياز القرآنيي ؛  قبول القول بزيادة الحروف في مثل هذه اآليات

 {شِ ُ أالْقااهُ  َلان وَجْ هبِجَاءَ الْبَأا ْ  فالامَّا }:وأما قول  ت الى:)) عن م نى اإلبطاء في اآلية الثانية قائال 
وإليى أن جياء البشيير إليى ، م  إخوت  منيذ ألقيوه فيي الجيب  يوسف  فإن  إذا نظر في قصة ،

مدة ب يدة   َّ ، ولو ل  يكن ثَ  ، وقد اختلف في طول تلك المدة اء ب يدل  إبط  َّ ثَ    كانأنَّ  دَ ج  وُ  أبي  
فلميا جياء البشيير  :) ، بيل كانيت تكيون اآليية وقبل الف ل (المَّ )ب د ( أن  ) جيء ب وأمد متطاول لما

، إنَّ (2)(( . ، ألنديا ليسيت مين شيأند    تاخذ من النحياة ورموزل  وهذه دقائقل  .( ه على وجد ألقا
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حتَّ   علي  رفا القبول بفكرة القول بزيادة الحروف التي يرددهيا فد  هذا المفسر للقرآن الكري  
إنَّ  .فيي   وإن كان ب هد    يريد بدا أنَّ الحرف الزائد ليس ل  م نى في الينا اليوارد، النحاة 

إليى د لية  السيياقُ   ُ افَ أَهي ام نى اإلبطاء الذي أشار إلي  ابن األثير يمكن أن يكيون م نيى هامشيي
 .الحرف ، ول  يتنب  كثير من النحاة إلى هذا الم نى 

 

 : داونسب ،(أن  )ل بقي  أن نه  جدو  يبيِّن است ما ت الش راء 

 (أن) اس  الشاعر ت
 المصدرية

 (أن)
 المخففة

 (أن)
 الزائدة

مجموع 
النسبة  عدد أبيات  ست مالا 

 المئوية

 %1.8 295 13 1 1 11 القيس  امرا 1

 %2 432 9--  3 2 طرفة بن ال بد 2

 %2.2 178 4 1--  3 الحارث بن حلِّزة  3

 %5.8 292 17-- --  17 عمرو بن كلثو   4

 %1.7 1729 31 1 2 28 عنترة بن شداد  5

 %3.5 894 32 1 2 25 زهير بن أبي سلمى 2

 %2.3 1322 31--  2 25 لبيد بن ربي ة ال امري 7

 %2.4 5582 137 4 18 115 المجموع

 

المصدرية مرتف ة جدا عند عمرو بين كلثيو  عليى صيغر ديواني  ( أن)تبدو نسبة است مال 
سيبيا ن كانيا أقيل  الشي راء نياللذ%(  1.7)أو عنترة%( 1.3)نسبة است مال طرفة ب تإذا ما قيس

ثي  البقيية تتقيارب نسيب اسيت مالد  لديذا الحيرف ، أميا أكثيره  اسيت ما  . است ما  لدذا الحيرف 
ستة بياأللف ، فيي %( 1.2)المخففة ( أن)للمخففة فطرفة وزهير اللذان كانت نسبة است مالدما ل 

.  لفواحيد بياأل%( 1.1)المخففية إذ بلغيت نسيبتدا عنيده( أن)حين كيان عنتيرة أقلدي  اسيت ما  لي 
المخففيية ميين الثقيليية أكثيير ميين ( أن)احتاجييا إلييى تأكيييد كالمدمييا بيي  اأن طرفيية وزهييير وهييذا ي نييي

بدرجية م ينية لميا  اإنكيار عنيد المتلقييريرهما ، وإذا كيان اسيت مال التأكييد فيي الكيال  ي نيي أن 
ثر من كانا في صراع ومحاولة إقناع للمتلقي أك ايتلقى من المنش  ، فدذا ي ني أن طرفة وزهير

دت عنيده حالية   َّيول عنيدها مندما ، ول يلَّ حالية الفروسيية تثبتفي حين يكون عنترة أكثر  اريرهم
 .وقد   يحتاج إلى كثير من التأكيد  ، من الثقة بالنفس ج لت كالم  مقبو  عند المتلقي

 
 

  ( أوْ:)  رابعا 
 

ة( 281)است مل في القرآن الكري  ( أو)تبيَّن من خالل اإلحصاء أن  مئتين وثمانين مرَّ
(1) ،

وبديذا %( 4.4)وهذا ي ني أن نسبة است مال هذا الحرف إلى مجميوع آييات القيرآن الكيري  هيي 
 .في كل ألف آية قرآنية ( أو)أرب ة وأرب ين موردا تست مل في   جدسن

 
ة امئة وتسي ( 189)في حين است ملت عند ش راء الم لقات في دواويند   وثميانين ميرَّ

(2) ،
، أي أننا %( 3.3)يج ل النسبة المئوية  ست مال هذا الحرف إلى مجموع أبيات الدواوين  اوهذ

فييي كييل ألييف بيييت شيي ري ، وميين هييذه األرقييا  يتبيييَّن أن ( أو)ليي سيينجد ثالثيية وثالثييين مييوردا 

                                                 
، 158:، ومجملة في م ج  األدوات والهمائر ( جام  األحاديث  رون)ل برنامج من خاليمكن مراج ة هذه المواه  مفصلة   - 1

 .( 239\2:)والصحيح أن رق  هذه اآلية ( 238\2)فرقَّم   {فاإ ْ عِفْتُ ْ فارهجَاال  أاوْ رُكْبَانا   }:علما أنَّ  اشتب  في قول  ت الى

 .(  اإلصدار الثالث –عة الش رية الموسو)من خالل برنامج يمكن مراج ة هذه المواه  مفصلة   - 2
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واحيد بالمئية أو أحيد عشير اسيت ما   %(1.1)قيد توسي  بنسيبة ا ست مال القرآنيي لديذا الحيرف 
 .ا كان علي  عند الش راء قبل نزول  عمَّ باأللف 
 

الحكي  المسيند بديا إليى أحيد ا سيمين نسيبة ( أو)بيَّن الفصل الثياني أن الم نيى المركيزي لي 
وما يهيف  لدا ، إ َّ بتأثير السياق  فل  يكن، أما د لتدا على عدد من الم اني  المذكورين   ب ين 

دا رير قليل من اآليات القرآنيية المباركية التيي من زيادات على الم نى المركزي ، وقد نقلت عد
وتنوع فدمدي  لديا بحسيب ميا يمتلكي  كيل ميند  ، هامشية لدذا الحرف  يفد  مندا المفسرون م ان

إن آيات األحكيا  : وأزيد هنا . وفد  م ناه الدقيق  ، وقرائن ت ين  على تحليل النا ، من أدوات
اني هيذا الحيرف ، وقيد اشيتمل عيدد منديا عليى هيذا كان لدا حظ وافر في النقار الدائر حول م ي

، وكان لوجوده أثير بيالغ فيي اسيتنباط الحكي  الشيرعي ، كميا هيو الحيال فيي آيية الكفيارة  الحرف
وميا دار حولدميا مين نقيار بيين الفقدياء فيي جيواز ( 192: البقيرة )، وآيية الفديية  (89:المائدة )

، ( 2:، المائيدة43: النسياء )الوهيوء والطديارة الجم  بين الكفيارات أ    وميا إليى ذليك ، وآيية 
والمحرميات ( 12، 11: النسياء )وآيات الموارييث( 185،  184: البقرة )وآية الصيا  في السفر

 .وريرها الكثير أبت د عن الخوا في تفاصيلدا ؛ خشية اإلطالة ( 33:النساء )من النساء 
 

اليينا القرآنييي إلييى حييدٍّ مييا ، فليي  ا سييت مال الشيي ري لدييذا الحييرف ، مييرتبط بتفسييير إنَّ 
تتحدث المصادر اللغوية عن األبيات الش رية لش راء الم لقات منفصلة ، بل جاء الحيديث عنديا 

أن الينا القرآنيي كيان المحفيز ياكيد تأوييل اآلييات القرآنيية ، وهيذا دلييل  عليىفي أثناء كالمد  
، ولو  النا القرآني فيإني عليى ه أو ريراألول عند علماء اللغة لبحثد  عن م اني هذا الحرف 

ي  يقيين يى جياوزت ال شييرة ، وقيد ي يود هييذا بلي  تكيين الم ياني الخاصية  أنَّ ديذا الحييرف تتوسي  حتَّ
 : التوس  إلى وجدين 

نسيبة اسيت مال  عنيد شي راء عليى أحدهما أن نسبة اسيت مال هيذا الحيرف فيي القيرآن تزييد 
، وهييذه الزيييادة فييي ا سييت مال قليييل قبييل كمييا ذكييرت %( 1.1)الم لقييات فييي دواويييند  بمقييدار 

ميا يج لي  عرهية للتليون بم يان مالقرآني تكسيب الحيرف زييادة فيي السيياقات اليوارد هيمندا ، 
 .خاصة أكثر من  عند الش راء 

ن السياق القرآنيي سيياق م جيز فيي اسيتخدا  اللغية ، ُوظفيت فيي  األلفياظ أ:  خروالوج  اآل
وهذا ما تلمست  عند تتب يي لم ياني هيذا  .أقل قدر من األلفاظ لت طي أكبر قدر من الم اني ، في 

الحرف ، ففي اآلية الواحد قد تصل الم ياني التيي يمكين أن ي طيديا الحيرف إليى سيتة أو أكثير ، 
وهذا الشيء ل  أره في ا ست مال الش ري عند أصحاب الم لقات ، . بحسب وجدة نظر المتلقي 

زيي ادة عليى  –ل قد كان للقيرآن الكري ي   ))  :لم اصرين إذ يقولأحد الباحثين اوهذا تأكيد ل بارة 
فهلل كبيرل في استحداث الم ياني المختلفية للحيروف ، سيواء أكانيت حروفيا عاملية أو   -ما ذكر 

ن  ير ذليييك مييي ا  ، أو رييي عاطفيية ، ونحييين إذا است رهييينا حييروف الجييير أو ال طيييف أو ا ستفديي
دييا ، أو م ظميي  بلفييظ أدق  ، قييد اعتمييد اسييتنتاج  ، فسيينجد أن كييل مييا قيييل فييي م اني الحييروف

  اقصد ب  أن تليك القواعيد لي  تكين وإذ أنقل هذا القول  ، (1)((. واستخالص  على القرآن الكري 
إن فهيل الكشيف عين أرلبديا ي يود : القيول مست ملة في لغة ال رب قبل نزول القرآن ، بل أريد 

،  استحدث  القرآن ، ل  يكين الشي ر ي رفي  قبيل نزولي  آخرَ  إلى القرآن ، و  يلغي هذا وجود قس ٍ 
 . نذكره في المبحث الثاني من هذا الفصلوهذا ما 
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أذكيير ميين إني وإذا أردت أن أذكيير ب ييا النميياذج  سييت مال الشيي راء لدييذا الحييرف ، فيي
 : (1)في أش اره  قول  ( أو)است ما ت امرئ القيس ل 

 (طويلال) 

ــــد    ــــا  َلـــــن الرَبـــــ ه القـا  ي ه بهعَسعَســـــا        أالِمـ 
 

ـــــــ ُ أاعرَ ــــــــا     ــأانّي أُنــــــــادإ أاو أُكالـب ـــــ  كـا
 

ل فييي  س س ، أي فيي إدبييار اللييي ي  أن ينييز  فيي الربيي  القييدي  ب يي يخاطيب الشيياعر صاحبيي
  ئوال أحبت  ، ث  بيَّن أن  في نداومناشدت  ل  عن أح ، اإللما  بدذا الموه على ليساعداه  آخره ،

هنيا الم ياني التيي ( أو)؛ إذ ل  يرج  لي  جوابيا ، ويمكين أن تفييد  خرسَ أو يكل  أ ، ل  كمن ينادي
، (2)(مين سيورة البقيرة19:فيي اآليية)ية تمثيل الكفار بموقد النار، أو تمثيلد  بالصيب آأفادتدا في 

؛ إذ النييداء رييير التكلييي  فيجييوز  أخييرسَ   ُ لِّ  كييأي أنييادي وأُ ،  (الييواو)فنسييتطي  حملدييا علييى م نييى 
، أو  أخرسَ ثلني بمن يكل  مَ ، أي من يراني يمكن أن يُ  التخييرا ، ويجوز حملدا على الجم  بيندم

، فيجوز للرائي أن يجم  بين  اإلباحة، ويمكن أيهاً حملدا على م نى  أخرسَ يمثلني بمن ينادي 
في حال  ، وقد تحميل عليى  وهو أصل الم اني ، فدو شاك  ،  الشكالمثلين ، و  يب د حملدا على 

  نيي  كميين ينييادي إ:  ؛ ألنيي  قييال أول األميير (بييل)م نييى ، بييل ليييس مسييتب دا حملدييا علييى  بدييا اإل
ي و الُمَناَد  ، ومي  البُ  في المسافة   دا ، ث  تنب  إلى أن في النداء بُ  أخرس قيد يكيون   يد  بين الُمَناد 

  يجيبي  ، ف نيدها  ومين ثي ، انتباه الُمَناَد  ، فلييس عجبيا أن   يسيتم  لندائي   وعد ُ  نالك شغلل هُ 
بيين  ربل والتكليي  فيي  قُي ،  ُ كلِّيعن هذا الم نى إلى ما هو أليق بالمقا  ، فدو   ينيادي ، بيل يُ  لَ دَ عَ 
، وعندها يصبح عد  اإلجابة مني  أميرا عجبيا علي   وإقبال أحدهما لوخر، لتفات اوفي   ين  مَ تكلِّ المُ 

 ، طيق  عليى النُّ    يقيدرُ  أخيرسَ   ُ َميكلِّ مين يُ عيد  الجيواب أن ج يل فيي حييرة الومحيرا ، وزاد من 
 ( . بل)في البيت على م نى ( أو)ومن هذا الوج  يصلح حمل 

 
ومحاوليية توجييي  ، فييي الكيال   ةٍ نَ  َّ  يييمُ  إن اخيتالف الم نييى فيي كييل تفسييير يرجي  إلييى جديةٍ 

فيي  حيال  ، ففي حملي  عليى م نيى التخييير واإلباحية يكيون الكيال  ُمراعيى الكال  نحو تلك الجدة
  هل هو األمر األول أو الثاني أو يجمي  بيندميا، الرائي ، واستشراف ما سيمثل حال الشاعر ب  

وحمليي  علييى اإلبدييا  ، وأمييا حملدييا علييى م نييى الشييك فمراعييى فييي  حييال الشيياعر نفسيي  وحيرتيي  
عليى ُييبد   أن  [ الشاعرأي ]  لغاية في نفس ، فمراعى في  حال الشاعر والمخاطب في وقت واحد

وأن النييداء  ، المخاطييب ، أمييا حمييل الم نييى علييى م نييى الييواو فمراعييى فييي  التوسيي  فييي الكييال 
وفيي الحميل عليى م نيى   -على حدِّ ت بير المناطقية  -والتكلي  بيندما عمو  وخصوا من وج  

والص ود بي  إليى مسيتو   ، وا رتقاء بالنفس الش ري، مراعى في  الحالة النفسية للشاعر ( بل)
ن للسيياق األثير الكبيير فيي أعطياء الحيرف م نياه الخياا بي  هيمن أ: خالصة ميا تقيد  . ى أعل

كلِّ تلك الم اني إ َّ من خالل النا القرآنيي ، ومي  إلى ، ول  يكن ال لماء ليتنبدوا النا الم ين 
لقرآن   زمنيا على القرآن الكري  إ َّ أن الفهل كل  ي ود إلى االمقدَّ ، وجودها في النا الش ري 
 : (3) ومن أقوال  امرئ القيس أيهاً قول .ودقائق م انيدا البالرية ، في الكشف عن مكامن اللغة 

 (طويلال) 

ََ إهنَّمـــــــا        َِ َ ينُـــــــ ــــــُب ال تابـــــــ  فاُقلـــــــُع لـا
 

ــا     ــاوهتُ مُل ـــــ ــوتَنُحـــــ ــذارا أاو نامـــــ  فانُعـــــ
 

لم نيى نحياول ملكيا إ َّ أن فيكيون ا ، فيي ا سيتثناء( إ َّ )في البيت بم نى ( أو)ت رَ سِّ وقد فُ 
، وهيذا مثيل قوليك ( نميوت إ َّ أن)وإنما نصب على تقدير :)) ، قال البطليوسيُّ  (4)نموت فن ذرا

                                                 
 .224 \1: ، شر  األش ار الستة الجاهلية 115: القيس ديوان امرئ   - 1
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تطي  فيي  الطلبية ، وهيو أللزمنيك إليى الوقيت اليذي   أسي: حقي ، فم ناه  (1)أللزمنك أو تقهيني
يييى)بم نيييى ( أو:)، وقيييال ب هيييد   وقيييت الميييوت        نحييياول ملكيييا حتيييى نميييوت، فكأنييي  قيييال  (حتَّ

نحيياول الملييك إلييى أن :  ، أي   هنييا للغاييية (أو) ))، ونقييل البغييدادي عيين ب هييد  أن (2)((. فن ييذرا
اق ، وقييد أفيياد المفسييرون ميين هييذا البيييت فييي  ح بدييا السييي ، هييذه ثالثيية م ييان سميي (3) .(( نمييوت

 (هيي 421ت)لطوسيييُّ وا (هيي 338ت)والنحيياسُ  (هيي 311ت)تفاسيييره  ، إذ استشييدد بيي  الطبييريَّ 
ما قلت  من ل ذلك تأيدل في ، و(4)في عدد من اآليات (ه 1251ت)والشوكانيُّ  (ه 271ت)والقرطبيُّ 

 . لخوا في م اني هذا الحرف وريره لإن القرآن الكري  كان سببا 
 :(5)ومثل هذا البيت تماما قول عنترة 

 (طويلال) 

ـــلابه العُـــ             ــعيَ يف طـا ــد  السَـ ــوني أجـ  دَ ـ
 

ــذارُ    ــوتَ فاأُ ـــــ ــؤ  أاو أامـــــ ــأُدرهكا  ُـــــ ــــ  فـا
 

، ويصيح أن ( إ َّ أن)على م نى  لُ حمَ في هذا البيت كما في بيت امرئ القيس قد تُ ( أو)ف  
 ( .  حتَّى)تحمل على م نى 

 :(2)قول لبيد بن ربي ة ( أو)فيدا است ملت ومن األبيات التي 
 (طويلال) 

ــا    ــي َ أابوهُمـــــ ــاإَ أا  يَعـــــ ــن اِبنَتـــــ ــــ         تامَنـ 
 

ــــر    ــا إهلّـــــا مِـــــن رَبيعَـــــةا أاو مُ ـا  وَهَـــــل أانـــ
 

لبإبدييا  علييى السييام  ، وقييال الكوفيييون إندييا بم نييى  لهنييا قييي( أو)و:)) جيياء فييي الييديوان 
، وأشار اإلربليُّ ب د أن (9)ونقل ابن منظور مثل   (8)، وذكر الرهي أندا هنا لبإبدا   (7) ((.الواو

ي يرف  مين أي القبيلتيين هيو لكني  أبدي  عليى السيام  لغايية  أن استشدد ببيت لبيد إلى أن الشاعر
ل عيند  هيذا ابين الشيجري فيي  ى اليواو ، وقيد نقي ا بم ني هني( أو)وزع  الكوفيون أن .  (11)م ينة

، ألني    يشيك فيي نسيب  حتيى    هنيا بم نيى اليواو( أو:)) )أمالي  ، وحكاه عند  البغدادي قائال 
ثي  .  ، ألني  لبييد بين ربي ية ولكن  أراد بربي ة أباه الذي وليدهيدري أمن ربي ة هو أ  من مهر  

، وقيد استشيدد  (11).(( ومهر، ي ني مهر بن نزار بين م يد بين عيدنان:  أو مهر، يريد:  قال
 قول ( أو)ومن است ما ت طرفة ل  .(12)لبإبدا  ( أو)في تفسيره بدذا البيت على أن  ابن الجوزي  

(13) : 
 (ال  وافر) 

 إه َّ قــــــــــابوسَ بــــــــــنَ هِنــــــــــدٍ  لاعَمـــــــــرُكا 

 قاسَــــــــمَع الــــــــَدهَر يف خلامَــــــــٍن رَعــــــــيٍّ       
 

ــث ُ    ــــــــ ــوكس كـا ــبُ نـــــــــ ــــــــ ــيَ لِ ُ مُل ـا ــــــــ  لـا

ـــــــذاكا ا ُ ــــــــ ُ يَقصِــــــــدُ أاو يَجــــــــورُ   كـا
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يصف طرفة حك  المليك قيابوس بأني  أحميق فيي ب يا أوقاتي  ، ثي  يبييِّن لنيا رايتي  فيي   
 م نييى التفصيييليمكيين أن تحمييل هنييا علييى  (أو)مييا جييائر ، فيي إمييا عييادل وإالحيياك  والحكيي  ، فدييو 

 : (1)ومما يحمل على التقسي  أيهاً قول زهير . (الحك )إلجمال 
 (طويلال) 

ـــوْتا بُغيَـــــةس     ــــبه ا ـا ـــ  يَركـا ـــيسَ لِمَـــــن لـا  وَلـا

ــا            ــله وَارانـ ــنه ا ا ـ ــر  َـ ــ  تُقصِـ ــعَ لـا  إهذا أانـ
 

ــلُ    ــبُ حامِــــ ـــ ــبُ اللـا ـــ ــلٍ حَطَـّ ــيسَ لِرَحــــ ـــ  وَلـا

ــا    ــبعَ حَليمـــ ــلُ أاصَـــ ــابَََ جاهِـــ  أاو أاصـــ
 

يشير زهير إلى فلسفة م ينة قد يكون متب ا لدا في حيات  ، أنَّ األهوال إذا ركبيت اإلنسيان 
يك فيي هيذه  فليس دوندا بدُّ ، وأنَّ هللا ت الى إذا أراد شيئا فليس دون إرادت  مان  ، وكيذلك ُيبييِّن أنَّ

ا أن تجور على حلي   الدنيا إن ل  تتصف بالحكمة  وتنزي  النفس عن الرذائل والنواقا ، فإنك أمَّ
ا أن يجور عليك جاهل فيظلميك  ( أو)ومين األبييات األخير  التيي اسيت ملت فيديا . وتظلم  ، وإم 

 :(2)الحرف قول امرئ القيس على وكان للسياق فيدا إهافة م نى خاا
 (طويلال) 

ـــلَّ طُ ــــاوُ اللاحــــ ه مــــا بَــــ َ مُن ِــــ ٍ              وَظـا
 

ــوا   ــفيفَ شِـــــ ــله صَـــــ ــــ ــديرٍ مُعَجَـّ ــــ  ءٍ أاو قـا
 

اءل وطبَّ  (3)هنا بم نى الواو( أو) فأصل الم نى أن . بالقدر  الل فطداة اللح  كانوا صنفين شوَّ
ن أو من الذين يطبخون في القدور ، وفي حال وبين أن يكون من الذين يشو واأن طداة اللح  كان

التمثيييل بأشيي ار أصييحاب  وأكتفييي بدييذا القييدر ميين. بم نييى الييواو ( أو)سيي ة الكييال  ، أصييبحت 
  . الم لقات ففيدا كفاية

 

كانييت مسييت ملة فييي أشيي ار ، كتسييبدا الحييرف بف ييل السييياق إن الم يياني الدامشييية التييي ا
أصحاب الم لقات ، لكن أحدا من اللغويين ل  يشر إليدا إ َّ من خيالل حيديثد  عنيد تفسيير الينا 

ه كميا ( أو)التي نسبوها ل لم اني القرآني ، أما استشداده  باآليات في إثبات أكثر ا مين  قليتُ فمردُّ
أن القرآن أوثق النصوا وأكثرها حهورا عند ال لماء ، والش ر أصيبح أبَ يد درجيًة قبل ؛ إلى 

 .وفي الحهور ، من  في الد لة 
 

 

أذكير اآلن جيدو  الدامشيية عنيد شي راء الم لقيات ( أو)وب د هذه الجولة في إثبات م ياني 
  :ماَل الش راء  لدذا الحرف ، والنسب المئوية  ست ما تد  ُيَبيُِّن است 
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 اس  الشاعر ت
است مال 

 (أو)
عدد 
 أبيات 

النسبة 
 المئوية

 %4 295 28 القيس  امرا 1

 %3.2 432 14 طرفة بن ال بد 2

 %4.4 178 8 الحارث بن حلِّزة  3

 %3.7 292 11 عمرو بن كلثو   4

 %2 1729 32 عنترة بن شداد  5

 %5.3 894 48 زهير بن أبي سلمى 2

 %3.3 1322 44 لبيد بن ربي ة 7
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ميييين خييييالل النسييييب المثبتيييية فييييي 
 ، كيان زهيير بين أبيي سيلمى( أو)الجدول  ست مال كل شاعر يتبين أن أكثر الش راء است ما  ل 

، في حيين كيان عنتيرة ( أو)يدا ففي كل مئة بيت من ديوان  نحصل على خمسة موارد يست مل ف
إذ نستطي  أن نحصل فيي كيل مئية بييت مين أبياتي  ، بن شداد أقل الش راء است ما  لدذا الحرف 

إنَّ نفس عنترة :  الرئيس للشك فنستطي  القول( أو)وإذا كان است مال ( . أو)على موردين فقط ل 
يكيون زهيير فيي حيين حرف الشيك ، ما ج ل ش ره يندر في  است مال مكانت أكثر ثباتا ويقينا ، 

واق   وحياتي  ، حتيى كيان شي ره  فيأكثر ش راء الم لقات السب  اهطرابا نفسيا وقلقال وتشككا 
وتأتي هذه النتيجة متسقة تماما م  نتيجة إحصياء اسيت ما تد  األكثر في است مال حرف الشك ، 

،  اأقلد  اسيت ما  لديكان عنترة  أنَّ آنفا المخففة التي تدل على التوكيد والتحقيق ، وقد مرَّ ( أن  )ل 
دت عنده حالة من الثقة بالنفس ج لت كالم  مقبو  عند المتلقي   َّ الفروسية ولوفسرت  هنالك بأن 

، في حين كان زهير وطرفة أكثره  است ما  ليذلك وقد   يحتاج إلى كثير من التأكيد في كالم  
ويحاو ن إقناع المتلقي أكثير مين ،  ن الصراع النفسيوقلت إندما أكثر شاعرين ي انيا، الحرف 
والنتيجيية هنييا متفقيية ميي  مييا تقييد  وإحييداهما ت اهييد األخيير  ، فزهييير أكثيير الشيي راء ، ريرهمييا 

 .وكذا النسبة مرتف ة عند طرفة ، است ما  لحرف الشك 
 
يا  يك عشيرة بياأللف عمَّ كيان  أما في النا القرآنيي فقيد ارتف يت نسيبة اسيت مال حيرف الشَّ

علي  عند ها ء الش راء ، وهذا ي ني في وج  من الوجوه ازدياد الحيرة والشك في هذا النا ، 
ب لي   ، وهذا صحيحل من حيث أن المخاطبين بالقران كان أكثره  بين شاكٍّ ب  ٍا ، ومكيذِّ وُم ير 

شيكوك فيي نفيوس وكان القرآن الكري  يريد تبديد تلك المخاوف وال ،الُمَخاَطب   عند، فالشَُّك  عن 
المخاطبين حتى يامنوا بأن  الحق ، فتلك الزيادة تدلُّ على حالية الصيراع النفسيي ال قائيدي اليذي 

َن لبإيميان بي  ، وهيذا الصيراع قيد يكيون مسيتمرا ميا ووالمخياطبون بيالقران ، والَميدعُ  ى من عان
 .الدعوة إلى اإليمان مستمرة  دامت

 

  (  لْـَب:)  خامسا 
   
شييائ ة ا سييت مال فييي أشيي ار أصييحاب الم لقييات ، فكييل مييا الميين الحييروف  (بييل)كيين يليي  
أرب ية أبييات ل نتيرة : من خالل البحث الم مق في دواويند   است ما ت رصده من أأن  تاستط 

تس ة أبيات ( 9)بن شداد ، وبيتين لزهير بن أبي سلمى ، وثالثة للبيد بن ربي ة ليكون المجموع 
جموع أش ار دواوين أصحاب الم لقات ، لتكون نسبة است مال هذا بيتا ش ريا م( 5582)همن 

أي سنحصييل علييى اسييت مال واحييد لدييذا ( %1.12)الحييرف إلييى مجمييوع األبيييات فييي الييدواوين 
 . كل ألف بيت ، وهي نسبة قليلة جدا في الحرف 
 

 اأما في القرآن الكري  فقد شدد هذا الحرف س ة في ا ست مال بلغت قرابية عشيرين هي ف
وعشييرين  امئيية وسييب ( 127)فييي القييرآن الكييري  ( بييل)مييا كييان علييي  عنييد الشيي راء ؛ إذ وردت ل

ة مرَّ
أي سنحصيل ، %( 2)يج ل النسبة المئوية  ست ملدا في القرآن إلى مجموع آيات  وهذا ، (1)

ة واحدة  كل أليف في على عشرين است ما  لدا في كل ألف آية ، في حين كانت عند الش راء مرَّ
 . بيت 
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يي ُن سييبَب ( بييل)الم نييى ال ييا  الييذي   يفييارق  يية م ييان هامشييية ُت َبيِّ هييو اإلهييراب ، وثمَّ
الم ياني الخاصية لتليك ا سيت ما ت فيي هيذه سننظر فيي قد ترافق هذا الم نى ال ا  ،  اإلهراب  

 . لنا س ة ا ست مال القرآني لدذا الحرف رُ فسِّ الش ر والقرآن الكري  ل لنا نتوصل إلى سبب يُ 
 

مييا ميين رييرا إلييى آخيير ميين أرييراا القصيييدة إفييي الشيي ر اسييت مل اإلهييَراب لالنتقييال 
التقليدية المت ددة ، أو من م نى جملة إلى آخر   على نحو اإلبطال ، فمن النيوع األول ميا نيراه 
عند زهير، فب د أن انتدى مين وصيف الطيرد والرحلية ، أهيرب عين ذليك وصيار إليى ررهي  

 : (1)ممدوح  قائال الرئيس فبدأ في وصف 
 (بس يطال) 

ــبا           ـــيسٍ كُلب ــــا حَسَــ ــ َ قـا  بَــــله اِذكُــــرَ  عَــ
 

ــا    ــا عُلُقــــــ ــائِ ً وَعَ َهــــــ ــا نــــــ  وَعَ َهــــــ
 

ٍس َحسَبا وَنائ ال وُخلقا  ،أي َدع  عنك ما ذكر فدو إهيراب لالنتقيال   عليى . واذكر َخيَر َقي 
 : (2)ومثل  قول لبيد . نحو اإلبطال لما سبق  

 (كام  للا) 

ــأات             ـ ــد نـا ـ ــوارَ وَقـا ـ ــن نـا ــذاكَّرُ مِــ ـ ــا تـا ــل مــ  بَــ
 

ــبابُ ا وَرهمامُ ــــــــــــا    وَتاقاطَّعَــــــــــــع أا ــــــــــ
 

وميا فيديا الفيالة ر عين تيذكِّ  اُ  ر  فب د أن تنقَّل الشاعر من لوحة إلى أخر  في م لقت  ، يُ 
هيذا ميا ، فدو إهراب لالنتقال من ررا ش ري إليى آخير ، و( نوار)ر حبيبت  صير إلى تذكِّ ويَ 

مين موهيوع إليى  نلو قيتنيَ  ، فدي د  قبيل نيزول القيرآن الكيري   ت  وَّ طَ ت ارف علي  الش راء في مُ 
أرراها مت ددة من وصف الديار إلى تيذكر األحبية إليى  يالتي تحو، آخر في قصيدتد  الطويلة 

وصف الرحلة والراحلة وصفاتدا إلى وصف الطرد ، ثي  يصييرون إليى ررهيد  اليرئيس وهيو 
دائما في ا نتقال من ررا إلى آخر، ( بل)د  دائما ، ولكند    يست ملون حرف اإلهَراب الم

، كمييا ثبييت ميين ( بييل)بييل لديي  طييرقد  الخاصيية فييي ذلييك ، ويبييدو أن أقييلَّ تلييك الطييرق اسييت ماُل 
 .  اإلحصاء

 ةباقيأيهاً لالنتقال من م نى جملة إلى م نى آخر ، وهذا في األبيات ال( بل)وقد است ملت 
 : (3)التي است ملت فيدا ، فقد قال عنترة 

 (كام  لال) 

ــ ــــــــــيْوْقُـــــــــ ــــــــــأانَّ  ال لِقـا  سٍ وَالرَبيـــــــــــ ه بـه

ــوْ  بَـــلْ  ــ  جَبَلـــي حَـــرَّ     لـا  ى       صَـــدَمعُ به همَـّ
 

ـــ     ــبابي مَ ــن شَـ ــيبه  َلـ ــ   اثاشـ ــ عَـ  ا  َـ

ــزَال   ــيسَ تازَلــــ ــقِّ أابــــــي قُبَــــ  قاسَــــــما  وَحَــــ
 

أنَّ  هو أن  ل  ي تره  الشيب ، أهرب إلى م نى ثانف نترةُ ب دما ذكر في الجملة األولى 
همت  لو صدمت الجبال لتزلزلت ، وهو   يريد إبطال الم نى األول بل ، يهيف ل  م نيى آخير 

 : (4)ومثل  قول  أيها. أعلى من  في الرتبة 
 (طويلال) 

ـــــيَّ مــــــا أانســــــاكُما بَــــــل فِــــــداكُما          عَليلـا
 

 ثُعَــــــــرَّطُأابــــــــي وَأابوهــــــــا أايــــــــنَ أايــــــــنَ ا 
 

َما بأبيي   يد  يد  . وهنا أيها ب دما يقرر أن    ينساهما ، ُيهرب إلى م نى آخر ، وهو أني  َيف 
 : (5)ومثل هذا قول لبيد . وهذا م نى آخر فوق ذلك الم نى 

 (كام  لال) 
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ــــــــ ا    ــــــــ  أار ـا ــــــــر اكُ أام ِنَـــــــــةٍ إهذا لـا  تـا

ــــةٍ             ــــ  مِـــــن لايلـا ــــدرينَ كـا ــل أانـــــعِ ال تـا  بَـــ
 

 عتالِــــــق بَعـــــــ َ النُفـــــــوسه حِمامُ ـــــــا  أاو يَ 

 طالــــــــــقٍ لاذيــــــــــذٍ لا وُهــــــــــا وَنِــــــــــدامُ ا 
 

ينتقل لبيد من وصف حال  ، بالتنقل من أماكن   يرتهيدا ، إليى ُمَكالََمية صياحبت  ُمخب يَراً 
إيَّاها عن كثير من الليالي الجميلة التي قهاها في حيات  ، فدو  ينتقيل مين م نيى إليى آخير ، مي  

َتغن، ول مطلوبا بقاء الم نى األ عن  ، وكذلك ينتقل لبيد من م نى جملة إلى آخير فيي  يوريَر ُمس 
 :(1)قول 

 (كام  لال) 

 وَاثـــــــــــاءُ وَالـــــــــــن ا ُ مِـــــــــــن آياتِـــــــــــبِ        

ــن           ــا التُقـــ ــلس إهلّـــ ــعيهََ باطِـــ ــل   َـــ ــل كُـــ  بَـــ
 

ــــــ  يَج َـــــــله      ــن لـا ــــــةس لِمَـــــ ــي هنَّ مَو ِِـا  فـــــ

ـــ      ــ  يُفعَـ ـ ــأا  لـا ـ ــيءٌ كـا ــن شَــ ــإهذا اِنقا ــ ـ  لهفـا
 

وما يجب على اإلنسان من أخذ ال برة مندا ، إذا ب  ينتقل ، يذكر آيات هللا ت الى  في حينف
مين ريير تقيو  هللا ، وهيو   يرييد إبطيال  إلى م نى آخر ، مخاطبا المتلقي بأن س ي  كلي  باطيلل 

بيل يهييف شييئا لي  ، وتتسيق هيذه اإلهيافة مي  الينفس الشي ري المتصياعد عنيد ، الم نى األول 
 .عر في هذه القصيدة االش

وكذلك َتَنق ََّل عنترة من م نى إلى آخر قائالً 
(2) : 

 (كام  لال) 

ــةٍ         ـــــــ ــاوِ بهذِلَـّ  ال تاســــــــــقِ  مــــــــــاءَ ا ايــــــــ
 

ـــــله   ـــــأسَ ا انِـا ـــــالعِزِّ كـا  بَــــــل فااِ ــــــقِ  بـه
 

كانت قرر الشاعر في الشطر األول م نًى م ينا هو أنَّ    يريد هذه الحياة وإن امتدت إذا  
ة نفس الشاعر تمن   من ال ير ذليال ، وفي عجيز البييت ينتقيل إليى  مقرونة بالُذلَّ والدوان ؛ ف زَّ
م نى آخر يتسق م  األول بل هو امتداد ل  ، فيطلب أن ُيسقى المنون ب زٍّ وكرامٍة ، وهيذا تأكييد 

ليي  فييي بيييت ومثييل هييذا ا سييت مال للحييرف قو. للم نييى الييذي أورده فييي صييدر البيييت وإثبييات ليي  
 : (3)آخر

 (البس يط) 

ـــالفِرا ِ وَمـــــا            يــــا بَـــــ ُ رَوَّ ــــعَ قالـــــ  بـه

ــقا ٌ           ــا  َــ ــ  يف جَفنِ ــ ـ ــرَا ِ الَـّ ــنْ فِــ ــلْ مِــ  بَــ
 

ــــــله   ــــــةِ أاصـــــــحابٍ وَال طالـا  أاب ـــــــي لِفُرقـا

ـــ ً مِنــــبُ  َلــــن  ِلالــــي      ــدْ خلاادَنِــــيْ  ِلـا ـ  قـا
 

م نيى ثياٍن فيي البييت اليذي يليي  ، يرتقي عنترة من م نى أول في عجيز البييت األول إليى 
بل على تثبيت  وتأكيده من خالل ذكر الم نيى الثياني ، وهذا ا نتقال   على إبطال الم نى األول 

 .علي   المتسق م   والمبني  
 : (4)، فيقول ( بل)وهذا ما ف ل  زهير في بيت  اآلخر الذي است مل في  

 (بس يطال) 

ــافِ   ــع أوىل أاظـــــــ ــــــ ــن إهذا قابَ ـا  رههِحَتّـــــــ

ـــــيَس ُمؤتاِليــــــا         ٍَّ لـا  حَــــــثَّ َ لاي ــــــا بهصَــــــ
 

ـــ ُ       ـــ  تا شَــــبُ يَقـا  مِنــــ ا وَأاوشِــــَ بهمــــا لـا

ــبِ يَــــــدَاُ   ــا مِــــــن مِثلِــــ ــو لِأامثالِ ــــ  بَــــــل هــــ
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فميا أن نبتيت أظيافر الصيقر فيديا را  يحيث عليديا بصيك ، فدو يصف صقرا يصيد قطياًة 
هرب عن هذا الم نى ذاكرا أنَّ أمثال  فيي جناحي  يهربدا بدما   يألو جددا في ذلك ، وإذا ب  ي

ون أمثالدا   . هذا الموقف يدعُّ
 

هييذا كييل مييا عثرنييا علييي  فييي دواوييين أصييحاب الم لقييات ميين اسييت ما ت  هييذا الحييرف ، 
والم نى الذي تناولوه في  هو اإلهَراب لالنتقال من م نى إلى آخر ، تارًة من م نى جملٍة قريبٍة 

ا ، وتارًة من م نى عا ٍّ كان الشاعُر قد تناول  في أبياٍت كثييرٍة ُمَشك ِّي لَة إلى جملة أخر  تاب ٍة لد
وهو بدذا ، ررهاً من أرراٍا القصيدٍة إلى م نًى آخَر  حٍق لُ  َيت َناول  في أبياٍت كثيرٍة أخر  

 عليى تفيي األبييات كلديا قيد دخلي( بيل)وكانيت . ا نتقال َيدخُل إلى َرره   الرئيس في القصيدة 
خ لُوندا عليى المفيرد  ونهي  جيدو  للشي راء نسيجل فيي  اسيت ما تد  لديذا . جملة ، ولي  َنيَرُه  ُييد 

 :الحرف ، ونسب ا ست مال إلى مجموع أبياتد  
  
 

وميييييين الطريييييييف أن نيييييير  نسييييييب 
اسييت ما ت الشيي راء فيمييا بيييند  متسيياوية ، 
وهييييذا يييييدلل علييييى أنَّ الم ييييدل ال ييييا  لكييييل 
الش راء هو قرييب مين هيذه النسيبة ، وهيي 

 .في كل ألف بيت ش ري ( بل)است ما ن ل 
 
 
الجميل أيهياً ، ولي   فوجيدتدا تيدخل عليى( بيل)تتب ت اسيت ما تفقد في القرآن الكري   أما

ًٍ  أعثر لدا على مورد في  على المفرد ، على أنَّ هنالك ب ا الموارد قيد ُيشيتَب  بديا  تدخلُ  واحٍد

وَال تاقُولُوا لِمَـنْ يُقْتاـلُ   }:أندا داخلة على المفرد لكن حقيقة الحال أنَّدا داخلة على جملة ، كقول  ت الى 

ُه   أمواتل َبل  ُه    :   تقولوا:)) ، قال الفراء (154:البقرة){وَلا ِنْ ال تاشْعُرُو َ اءٌأامْوَاتٌ بَلْ أاحْيَفِي  َبهيله اللَّبِ 

أي بيل  (22:األنبيياء){وَقاالُوا اتَّ اذا الرَّحْمَنُ وَلادا   ُبْحَانابُ بَلْ  ِبَادٌ مُ ْرَمُـو َ }:، ومثلدا قول  ت الى(1)((أحياءل 

 . ( 2)ه  عباد مكرمون

ما يج لني م، كان علي  است مال الحرف عند الش راء   مال القرآني م  ماا ستيتفق  اوبذ
ا ست مال الفني البالري لدذا الحرف يقتصر ب  على دخول  عليى الجملية ، أميا دخولي   أعتقد أنَّ 

يي  ميين خييواا لغيية الت امييل اليييومي التييي تسييت مل اإلهييَراب فييي م نيياه  ، علييى المفييرد فيبييدو أنَّ
ال دول عن شيء إليى آخير نتيجية سيبق اللسيان أو الخطيأ أو النسييان أو  الحقيقي الصرف ، وهو

، ولكن ا ست مال الفني البليغ يبت د بطبي ت  عن  (3)البداء ، وهذه هي الم اني الحقيقية لبإهراب
الخطيأ والنسييان والبيداء ، إذ هيو اسيت مال مقصيود للغية ، وهيذا القصيد فيي  يج يل إعميال الفكير 

األلفاظ سمة ملحوظة في النا األدبي ، والتروي وإعمال الفكر من شأن  أن  والتروي في انتقاء
ُيب د النا الفني عن اإلهَراب الحقيقي ، و  يبقى ل  سيو  أن يسيت مل اإلهيَراب المجيازي ، 

لينا لال يا  تلك الم اني فيي خدمية الم نيى  وتوظيف ، لغرا اإلفادة من الم اني التي تصاحب 
 .  األدبي 
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اب لالنتقال من م نى إلى آخر هو األكثر اسيت ما  فيي القيرآن الكيري  ، وهيذا كان اإلهر
 (2)داروسب ين م( 71)، وقد أحصيت من  في القرآن (1)ونقلت  عند  آنفا ، موافق لما ذكره ال لماء

 :ومن أمثلت   ،، وهي أكثر من نصف ا ست ما ت %( 55)لتكون نسبت  إلى المجموع ال ا  

  َـنْ  لاوه اتَّبَ َ الْحَقو أاهْوَاءَهُ ْ لافاسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأارْضُ وَمَنْ فِـي هنَّ بَـلْ أاتايْنَـاهُ ْ بهـذِكْرههِ ْ فا ـُ     وَ}:قول  ت الى  ْ 

ً   (71:المامنون){ذِكْرههِ ْ مُعْره ُو َ تدبير األمر في هذا  ، في الوقت الذي يقرر في  الحق ت الى أن 

لحكي  ال لي  بمصالح الوجود ، و  يتب  أهواء قو  دون آخيرين ، الوجود راج  إلى الخالق ا
  بل عليى نحيو ا نتقيال إليى م نيى آخير ، يهرب عن هذا الم نى   على نحو اإلبطال ل  

ير هيا ء القيو  مين خيالل رسيولد  وب يث إلييد   مناسب ل  ومتفق م   ، فيذكر ت الى أن  ذكَّ
 .(3)من عن بينة ، وي ذب من كفر عن بينة بذكره  وأنذره  يو  ال قاب ليامن من آ

  وق د ي كون اإله َراب لالنت قال مي ن م نيى إليى آخير أعليى مني  وأشيد فيي تمكني  ، كميا فيي

يُبْصِـرُو َ به َـا    وَلاقادْ ذارَأْناا لِجَ َنَّ َ كاثِ ا  مِنَ الْجهنِّ وَالْأِنْسه لا ُ ْ قُلُوبٌ ال يَفْقا ُو َ به َا وَلا ُ ْ أا ْـيُنٌ ال } :ق ول  تبارك 

نيت اآليية  (179:األعيراف){أُولائِـََ هُـ ُ الْغاـافِلُو َ    أُولائِـََ كاالْأانْعَـامه بَـلْ هُـ ْ أا اـل      وَلا ُ ْ آذاا ٌ ال يَسْـمَعُو َ به َـا    ، بيَّ

َرهُ هللاُ ت يالى للد لية عليي  ، ولي  ، الكريمة أنَّ الم اندين للحق  والكافرين ب    يفقدون ما َيسَّ
بييين هييا ء  آيييات هللا المنتشييرة فييي اآلفيياق وفييي أنفسييد  ، فديي    يفقدييون بقلييوبد  و  يت

يبصرون بأعيند  ، و  يسم ون بآذاند  ، وهذه الن   التي سيخرها هللا ت يالى لدي  لي  يفييدوا 
و  تفق  بقلوبدا ما حولدا ، إ َّ بما توجب  ، التي   ت ي ما تسم   وتنظره  ن ا كاألمندا فد  

مي  هللا ت يالى عليى  عليدا ررائزها ، ولما كانت األن ا  مجبولة على ذليك ، واإلنسيان قيد كرَّ
د اإلنسان هذه الن   ، الخالئق  بما وهب  ل  من ن   السم  والنطق والبصر والتفكير ، فإذا جمَّ

عنادا واستكبارا كان أهل من األن ا  ؛ ألن  يمتلك مقومات الرقيي فيي الوجيود و  يرهيى 
فديذا الم نيى اليذي أشيارت إليي  اآليية .  (4)وا نغمياس فيي الرذيلية والكفير، فس  إ َّ اليدون لن

وأشد من  فيي ، هو في الحقيقة أعلى من األول ، الكريمة ب د أن أهربت عن الم نى األول 
وصف حال أولئك الم اندين الكافرين ، لذا نر  البيان القرآني تدرج في وصفد  من درجية 

أامْ }:ومثيل هيذه اآليية قولي  ت يالى . أندي  أهيلُّ منديا هيي ألن ا  إلى درجة أعليى تشبيدد  با

 .  (44:الفرقان){تاحْسَبُ أا َّ أاكْثارَهُ ْ يَسْمَعُو َ أاوْ يَعْقِلُو َ إه ْ هُ ْ إهلَّا كاالْأانْعَامه بَلْ هُ ْ أا ال   َبهي ً

 نى الجملية األوليى مثيل قولي  ت يالى ماكد لم اإلهَراب لالنتقال إلى م نى ثانٍ  كان ربماو : 
وَّقُو َ مَا بَ ِلُوا بهبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَال يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْ الُو َ بهمَا آتااهُ ُ اللَّبُ مِنْ فا ْلِبِ هُوَ عَيْرا  لا ُ ْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لا ُ ْ  َيُطا}

فالم نى األول الذي كانت اآليية  (181:آل عمران){للَّبُ بهمَا تاعْمَلُو َ عَبه ٌوَلِلَّبِ مِ َالُ السَّمَاوَاتِ وَالْأارْضه وَا

خلد  بما رزقد  هللا  ت يالى مين فهيل  لييس خييرا لدي  ، وأهيرب وانتقيل هو أن بقد قررت  
هو أن بخلد  بما آتاه  هللا شرل لد  ، وهذا الم نى هو عين ، الخطاب القرآني إلى م نى آخر 

 . ب إلي  جاء بفائدة التوكيد لدذا الم نى األول فاإلهرا

                                                 
 .  83: ، وينظر الفصل الثاني صفحة  94: م اني الحروف :ظ   - 1
 .لالنتقالبدا إلهراب كان الك التي تفرد بدا ا ست مال القرآني ، فالمتبقي من رير ت (بل)موارد لقد حددت في المبحث الثاني   - 2
 .  285 \ 23: مفاتيح الغيب :  ظ   - 3
 .324 \4: ، الجام  ألحكا  القرآن  412 -418 \ 23: ، مفاتيح الغيب  131 \2: الكشاف :  ظ   - 4
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هذه الم اني الجزئية التي ذكرت ب ها مندا في اإلهَراب الذي هيو لالنتقيال لي  أكين أجيد 
من يشير إليدا من المفسرين واللغويين ، بل يمكن أن يصل إليدا الُمتأمل للنا القرآنيي ، إذا ميا 

إن هيذه الم ياني الجزئيية هيي إهيافات . كتابي  الكيري  أعمل فكره في  ، ووفق  هللا ل َتي فدُّ   م ياني 
م ناه ال ا  الذي   يفارقي  اإلهيَراب ، لكننيا قيد ننظير ( بل)للم نى ال ا  الذي هو اإلهَراب ، ف 

إلى راية اإلهَراب فنجدها تختلف مين نيا إليى آخير ، وقيد ننظير إليى سيبب اإلهيَراب فنجيده 
إلى حيثيات أخير  فيي  فتكيون مختلفية أيهياً ، ومي   كذلك مختلفا من آية إلى أخر  ، وقد ننظر

كل اختالف ينشأ م نى جديد ، وقد تشترك آيات كثيرة في م نى واحد ، لكندا بكل تأكيد ستفترق 
 .  عن آيات أخر  في الم اني اإلهافية لبإهراب 

أما سيبب قلَّية اسيت مال هيذا الحيرف فيي أشي ار أصيحاب الم لقيات ، وكثيرة اسيت مال  فيي 
فيأقول  ، رآن الكري  حتى بلغت هذه الكثرة عشرين ه فا لما كانت علي  عند ش راء الم لقاتالق

نييزل إلييى قييو  فيييد  كثييير ميين الم انييدين والمتشييككين والمرتييابين والمنييافقين إن القييرآن أُ : فييي  
إلقناع ع أساليب الجدال والنقار والحجج وأصناف أخر  من الناس ، وكان من الطبي ي أن تتنو

إذ راييية القييرآن هداييية البشيير، وإفييراغ الجدييد كييامال فييي سييبيل  ؛كبييير ميين هييا ء النيياس  نفيير
اسيتنقاذه  ، وكيان مين طيرق الجيدل والحجياج واإلقنياع أن َييذُكَر الخطياُب القرآنيي م نيى ميا ثي  
يهرب عن  لغايات مت دد بي نا قسما مندا في ما تقد  ،  ليقرر ب دها م نى آخير يكيون أقيو  فيي 

ييَد فييي  النصييوا القرآنييية ميين الم يياني الفرعييية المصيياحبة بوألييز   اإلقنيياع الحجيية ، لقييد ُوج 
يا فيي الشي ر فلي  يكين الحجياج و. لبإهراب ما يدلُّ على إعجاز هيذا الينا السيماوي  إلقنياع اأمَّ

هدفا مقصودا ، و  ررها مطلوبا لتتنوع أساليب  وتكثر ميوارده ، ليذا كيان اسيت مال اإلهيَراب 
ا تمثل في ا نتقال من م نى إلى آخر ، وخليى مين كثيير مين الم ياني التيي يسيري يا است ما  طب

 .يمكن أن يوظف لدا اإلهَراب ، وقد تبيَّنت تلك الم اني فيما ب د في ا ست مال القرآني 

 

  ( عـَنْ :)  سادسا 
 

فييي مجمييوع اسييت ما تدا إذ إنَّ قليليية ا سييت مال فييي اللغيية ، الليسييت ميين الحييروف ( عيين)
ة ، ( 324)دواوين أصحاب الم لقات  نسيبة اسيت ما ت الحيرف إليى فثالثمئية وأربي  وسيتين ميرَّ
عت صوُر كل ألف بيت ، وتنوَّ  في أي خمسة وستين است ما %( 2.5)مجموع أبيات الدواوين 

تدخل عليى الهيمير بأنواعي  المختلفية ، ولبييان فدي تدخل على ا س  الصريح  ، فدياست مالدا 
 :(1)، أه  هذا الجدولونسبدا ت ما تدا عند الش راء وأعدادها صور اس
   

 المجموع عندن عني عنهم عنها عنك   عنك   عنكم عنا عنه عن اسم الشاعر
في  ت نسب

 الديوان

 % 5.8 41 1 2--  4--  4--  1 3 22 القيس  امرا

 % 2.8 31--  4--  4--  2--  1 3 12 طرفة بن ال بد

 % 2.7 12--- -- -- -- -- -- --  3 2 7 الحارث بن حلِّزة 

 % 2.5 19--  2 3 1-- -- --  4 1 8 عمرو بن كلثو  

 % 7 125--  22 2 2 2 7 1 8 11 58 عنترة بن شداد

 % 8 29--  5 1 14--  1--  1 7 41 زهير بن أبي سلمى

 % 5.1 28--  8 2 4--  2--  1 11 41 لبيد بن ربي ة

                                                 
 .( اإلصدار الثالث -الموسوعة الش رية:)يمكن اإلطالع على هذه ا ست ما ت مفصلة بدقة بمراج ة برنامج   - 1
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 % 2.5 324 1 47 12 33 2 12 1 19 37 192 المجموع

 

م  الهمائر المتصلة  كثيرل عند الش راء في ( عن)الجدول أن است مال بيانات يتهح من 
دواويند  ، لكن است مالدا م  ا س  الصريح هو األكثر، إذ است ملت بنسبة فاقت نصف مجميوع 

علييى هييمير المفييرد  ا سييت ما ت فييي الييدواوين ، وميين الطرافيية أن نجييد نسييبة اسييت مالدا داخلييةً 
، وتيزداد نسيبة  الغائبية   عليى هيمير المفيردة   داخليةً  وهييالغائب ، مقاربيًة جيدا لنسيبة اسيت مالدا 

اليذات ا هتميا  بما يايد مبيدأ م، في لغة الش راء عموما الداخلة على ياء المتكل  ( عن)است مال 
بييدأ مفييا عتزاز بييالنفس  ،ا وليي  يكيين هييذا عيبيي( األنييا)الفردييية عنييد ال ربييي الجيياهلي واعتييزازه بيي 

شريطة أن   يطغى على السلوك ال يا  فيصيبح ، نفس  وم تدا بدا بمحتر  ، يج ل صاحب  واثقا 
يي)جدا عند عن ترة بن شداد ؛ إذ اسيت مل  وكانت هذه السمة واهحةً . عيبا  ذلك عند بنسي بة ( عنَّ
ما توسيمت  مين تحدييٍد لمالميح ، وهذه النتيجة مايدة لُخمس است ما ت  لدذا الحرف أي %( 21)

مسييتفيدا ذلييك ميين اسييت مال  ، شخصييية عنتييرة ميين قبييل ، بمييا فيدييا ميين ثقيية بييالنفس واعتييداد بدييا 
 . لحروف التوكيد وحرف الشك  في أش اره 

 
بنسييبة تزيييد علييى ا سييت مال الشيي ري عنييد أصييحاب ( عيين)فييي القييرآن الكييري  اسييت ملت 

ةً ( 425)فبليغ مجميوع اسيت ما تدا القرآنيية  تقريبا ،الم لقات بمقدار واحد بالمئة  ميرَّ
، وكانيت (1)

كيل مئية آيية أو  فيي سيب ة اسيت ما ت%( 7.3)نسبة است مالدا إلى مجموع آيات القرآن الكيري  
وتنوعت صيور اسيت مالدا مين حييث . كل ألف آية من القرآن المجيد  في ثالثة وسب ين است ما 

انيت عنيد الشي راء ، وسيوهيح هيذا الجيدول اسيت ما ت كميا ك، دخولدا على الهمائر المتصلة 
 :  مفردًة وداخلًة على الهمائر ، وموازنتدا با ست مال الش ري( عن)القرآن الكري  ل 

 

 اجملموع عنهن عين عنهما عنهم عنها عنه عنكم عنكِ عنكَ عنا عن 
مرات االستعمال 
 425--  2 4 75 24 37 24--  8 11 228 في القرآن الكريم
مرات االستعمال 

 324 1 47--  12 33 37 1 2 12 19 192 دواوين الفي 

 

مي  ا سي  الصيريح أكثير مين اسيت مالدا وهيي ( عين)في ا ست مال القرآني بقي اسيت مال 

فكان همير جماعية الغيائبين ، إذ بلغيت ( عن)داخلة على الهمير ، أما أكثر الهمائر مباشرة ل 

مجمييوع ا سييت مال القرآنييي ، فييي حييين كانييت نسييبتدا فييي ميين %( 12( )عييند )نسييبة اسييت مال 

فقط فا سيت مال القرآنيي زاد عليى ا سيت مال %( 3)ا ست مال الش ري عند أصحاب الم لقات 

الداخلة ( عن)نسب است ما ت  وجم ناوإذا أردنا الدقَّة أكثر . الش ري بأكثر من خمسة أه اف 

ييا ، وعينك  ، و)وهييي، عليى هييمائر الجميي   أي %( 23)فسييترتف  النسييبة لتصييل إلييى ( عييند  عنَّ

ييا ، )بيي  مجمييوع ا سييت ما ت القرآنييية لدييذا الحييرف ، فييي حييين كييان مجمييوع نسييب قرابيية رُ  عنَّ

 %( .9)في ا ست مال الش ري ألصحاب الم لقات ( وعنك ، وعند  ، وعندن

                                                 
م جي  : ، أو اإلطيالع عليديا مجملية فيي ( نيور  جيام  األحادييث)يمكن اإلطالع على هذه ا ست ما ت مفصيلة مين خيالل برنيامج   - 1

وَٱلَّـذِينَ هُـ ْ  َـنه ٱللَّغْـوه     }:هو قولي  ت يالى ، علما أن   سقط من إحصائد  موه  واحد 278-271:األدوات والهمائر في القرآن الكري 

َ  َــنه ٱلْ امْــره وَٱلْمَيْسِــره }:، وحصييل اشييتباه فييي ثالثيية مواهيي  فرقمييت خطييأ ، قوليي  ت ييالى(3\23) {موعْره ُــو َ ( 218\2)ُرقِّيي َ  {يَسْــأالُونَا

ــوَى  }، و( 219\2)والصيييحيح ــنه ٱلْ َـ ــقُ  َـ ــا يَنطِـ ــلْطاانِيَبْ }و( 3\53:)والصيييحيح ( 2\53:)ُرقِّيييَ   {وَمَـ ــي  ُـ ــََ  َنِّـ ( 28\29)ُرقِّييي   {هَّلاـ

 ( .29\29:)والصحيح 
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، عنيي  ، وعنييك ، وعندييا)ميي  هييمير المفييرد ( عيين)أمييا مجمييوع نسييب اسييت مال القييرآن ليي 

ييي ميين مجمييوع ا سييت ما ت ، فييي حييين وصييل مجمييوع نسييب هييذه %( 12)فيصييل إلييى ( وعنِّ

م  همائر ( عن)ومن  يتبيَّ ن أن ا ست مال القرآني ل  ، %(37)األرب ة في ا ست مال الش ري 

الجميي  يزيييد علييى ا سييت مال الشيي ري لدييا بهيي فين ونصييف ، ويقييل فييي اسييت مالدا ميي  هييمائر 

 .ا تقريبا المفرد بالنسبة نفسد

  لماوه  لنا  م –ومن خالل دخول  على الهمائر  –إن ا ست مال القرآني لدذا الحرف 

واهحا على اهتما  الخطاب القرآني بالمجموع أكثر من اهتمام  بالفرد ، وب كس  كان الخطياب 

وياكيد هيذا . أن  يسي ى دائميا إليى ت زييز الفرديية والذاتيية  بصدقٍ  ت األرقا ُ نَ  َّ يالش ري ، الذي بَ 

ل إليى الكيل  بيدَّ أن بني اا ست مال النظرة الشمولية ل لبشر في الخطاب القرآنيي ، فيالقران الُمَنيزَّ

فيي الخطياب القرآنيي ( عيند )يدت  بخطاب الكل ، أما لماذا كانيت نسيبة هيمير جماعية الغيائبين 

ا وعنك )تزيد على ه ف است مال هذا الحرف م  همير جماعة الحاهرين  إن  :  فأعتقيد( عنَّ

 ، صاحب المقا  األول في البشرية الخطاب القرآني في كثير من مواه   كان ُيَوجَّ  إلى النبي

َ  الخطابُ والمستحق بكرامت  أن يُ  َنى بشاون البشر  َوجَّ اإللدي المباشر ل  ، وكان هذا الخطاب ُي  

سوا فيي مقيا  أن يحهيروا فيي وفيد  كثيرل من ال اصين والمذنبين والكافرين ، وها ء لي ، كلد 

ُسيول ، فناسيب المقيا  أن ُيكنيى عيند  بهيمير الغيبية ، ل والرَّ رس  الخطاب اإللدي المباشر بين المُ 

 .إلى البشرية جم اء  ألدب الخطاب في توجي  الرسالة اإللدية بوساطة النبي مراعاةً 

وزة والب يد وكيان هيذا هيو المجيا( عين)إن الم نى المركزي ل : لقد تبيَّن من الفصل الثاني 

الم نى هو السائد في است ما ت الشي راء لي  فيي دواوييند  ، وقيد ذكيرت ب يا الشيواهد هناليك 

وإن كان المقا    يستوجب ا ستشداد ل  لكثرت  ووهوح  ، أميا الم ياني الدامشيية التيي ذكيرت 

الم اني فيي أشي ار في ا ست مال القرآني لدذا الحرف ، فقد تمكنت من رصد نماذج مماثلة لتلك 

أن أكثر تلك الم اني كانت مست ملة ، وقد نزل القرآن على سنن  وهذا ي نيأصحاب الم لقات ، 

كييال  ال ييرب ، واسييت ما تد  لمفرداتيي  ، لكيين فهييل الكشييف عيين تلييك الم يياني   يغييادر القييرآن 

ى هنيا أو هناليك ، والدراسات القرآنية بحال من األحوال ، و  يمن  هذا من أن يبتدع القرآن م ن

 . رير نافر عن طباع لغتد  ، عنده   ويست مل  الناس حتى كأن  مألوفل 

،  بم نييى البييدلأندييا تييأتي ( عين)مين الم يياني الدامشييية التييي ذكيرت فييي الفصييل السييابق ليي 

ويظدير أن  ، (48اآليةمن : البقرة){وَاتَّقُوا يَوْما  ال تاجْزهإ نافْسٌ  َنْ نافْسٍ شَيْئا } :واستشددوا ل  بقول  ت الى 

 :(1)هذا الم نى كان مست مل في مثل قول امرئ القيس
 (طويلال) 

ــرَرتُ وَراءَهُ         ــــــ ــروبٍ كـا ــا رُبَّ مَ ـــــــ  فايـــــــ
 

ــا     ــن تانَفَّســ ــلا حَتّــ ــبُ ارايــ ــعُ  َنــ  وَطا َنــ
 

لقيد أخيذت مين اليدنيا نصييبي ، وأخيذ ، يقول الشاعر لئن عاد إليَّ دائي القدي  وأهرَّ بيي  
ي  كثييرا ميا كيرَّ فيي إثير مكيروب وطياعن بدلي  الخييل ودفي  عني  يذكر ب  ا ما يفخر بي  مني  أنَّ

فديو أب يد  ، (البدليية)هنا فيديا زييادة عليى م ناهيا المركيزي هيي تحملديا م نيى ( عن)أعداءه ، ف 
البيراج  )ومثلي  قولي  فيي ذ ِّ . بل من اميرئ القييس ،  وهذا اإلب اد ل  يأت من المكروب، الخيل 
 :(2)ينصروه ل  و ، أند  ل  يقاتلوا جاره ( ويربوع
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 (طويلال) 

ــــــ  وَرَبيـــــــبه ه           فامـــــــا قـــــــاتالوا  َـــــــن رَبِّ ـه
 

    ِ ــــــيَ   ــــــــالِما عَنَوَال آذانـــــــوا جـــــــارا  فـا
 

 
، فييإبالغ (1)ومييا ماثلدييا( أبلييغ عنييي)وقييد يحمييل علييى هييذا الم نييى أيهيياً قييول كثييير مييند  

فيي ذليك لي طيي د لية الب يد بيني  وبيين مين يرييد ( عين)وإنَّ اسيت مال ، الرسائل يكون بد  من  
 :(2)من ذلك قول طرفة  ، إبالر 

 (طويلال) 

ــالاة          ـــــــ ته ره ــــــ ــدَ ال ـا  أاال أابلِغــــــــا  َبــــــ
 

ــوتُ     ــََ رَ ــــ ــاءَ  َنــــ ــعُ األانبــــ ــد يُبلِــــ ـــ  وَقـا
 

 
،  م نيى الت لييلفيي ا سيت مال القرآنيي ( عن)من الم اني الدامشية األخر  التي أتت بدا 

يل  ، (53من اآليية: هود){وَمَا ناحْنُ بهتاارهكِي آلِ َتِنَا  َنْ قاوْلََِ} : قول  ت الى نحو ( عين)وكيان عنتيرة قيد حمَّ

 :(3)المركزي في قول ها افهال عن م ن،  لم نى الت لي
 (كام لال) 

 فازَجَرتُ ــــــا  َـــــــن نِســــــوَوٍ مِـــــــن  ـــــــامِرٍ         
 

ــروَاُ   ـــــــــــ ــأانَّ ُنَّ ارـا ـــــــــــ ــاذُهُنَّ كـا  أاف ــــــــــــ
 

ما زجرها عنترة لينداها عن أولئيك النسيوة ، فالنسيوة سيبب الزجير ، واسيت مل عنتيرة وإن
 .فهال عن كوندن سبب الزجر  ، لي طي م نى الب د عندن( عن)

ُل  ، وقد استدل النحياة عليي  ببييت األعشيى الكبيير كميا نقلتي   م نى الظرفية( عن)وقد َتحم 
لدييذا الم نييى بيتييا للبيييد يصييلح لالستشييداد  وقييد وجيدت  –وفييي  نظيير  –عيند  فييي الفصييل الثيياني 

 :(4)أفهل من بيت األعشى وذلك قول 
 (طويلال) 

ــا             ــرَ باكِيـــــ ــــ ــا َ أاكثـا ــا  كـــــ ــ  أارَ يَومـــــ ــــ  فالـا
 

 وَحَســــناءَ قامَــــع  َــــن طِــــرافٍ مُجَــــوَّره 
 

ا وسياقط ، فيصيف لبييد تليك  ر أي مقيوَّ الطراف هو البييت المصينوع مين األُد  ، ومجيوَّ
ا باكيية ونادبية ، فيالحسناء وق فيي  م نيى المجياوزة  (قاميت عني ) د قاميت فيي هيذا البييت المقيوَّ

 . إذ البيت محل القيا  ابتداًء ، وإن كان م نى الظرفية ملموحا أيهاً  ، والب د
 

ول  يذكر النحاة لمثل هذا الم نى شاهدا من القرآن ، لكين عنيد تتب يي  سيت ما ت القيرآن 
ثالثة مواه  قيد يصيح أن يقيال فيديا أنديا تحيوي م نيى الظرفيية مي   الكري  لدذا الحرف وجدت

،  (117:النساء من اآلية){وَالا تُجَادِتْ  َنه ٱلَّذِينَ يَ ْتاانُو َ أانْفُسَ ُ ْ }: المركزي ، أولدا قول  ت الى( عن)م نى

 هنييا يحتمييل فهييال عيين م نيياه المركييزي الييذي هييو( عيين)الييذي أفدميي  ميين سييياق اآلييية أن م نييى 
ألن الجيدال كيان ؛ فدو يحتميل م نيى الظرفيية ، هامشية أخر   يوالب د م نى أو م ان المجاوزة

قادْ  َمِ َ ٱللَّبُ قاوْتا }:في ها ء الذين يختانون أنفسد  أي يخونوندا ، وقد قال ت الى في موه  آخر 

َي هنييا بيي ( فييي)بيي ، ف ييدَّ  الف ييل  (1:ميين اآليية: المجادليية){ٱلَّتِــي تُجَادِلُــََ فِــي خلاوْجه َــا ، ( عيين)فييي حييين ُعييدِّ

                                                 
عميرو بين كلثيو  حياتي  وميا تبقيى  ،11: الحارث بين حليزة ، 124(:درية الخطيب)ديوان طرفة ،113: ديوان طرفة بن ال بد: ظ   - 1

 .، 315، 18:، شر  ديوان زهير  311: (فوزي عطوي)رةديوان عنت،  133، 121:من ش ره
 . 91(:درية الخطيب)ديوان طرفة ، 77: طرفة بن ال بد ديوان   - 2
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وكيان الجيدال ، كان يجادل بد  عند  رأفية بدي   فالنبي، هنا أيهاً م نى البدليَّة ( عن)وتحتمل 

س ؛( عن)فيد  ، وقد است ملت اآلية هنا  مين أن يقتيرن  ألنديا ترييد أن تبت يد بيذكر النبيي المقيدَّ
عين أن تقيرن   انة النبي م  ما فيدا من الرحمة تنيأبدا ء الخائنين أنفسد  والظالمين لدا ، ومك

وهذا هو الخطاب القرآني البليغ المدذب ، فيالنبي يجيادل فييد  وبيد  عيند  مبت يدا ، ذكر ها ء ب
، ول  يكين هناليك ( في)ومتجاوزا ذواتد  لما فيدا من نقا ، في حين في آية المجادلة است ملت 

هذا الفد  القائ  على اإلفيادة مين نظريية  .لك في محلدا أبلغ ما يدعو إلبدالدا بغيرها ، بل كانت ت
وأكثيير ، الم نييى الحرفييي المركييزي والم يياني الدامشييية المرافقيية ليي  تج ييل اليينا أكثيير ت بيييرا 

مين الم نيى  أو قلنيا بالتهيمين ، إذ سييفقدنا األول جيزاءً ، قلنيا بالتنياوب ني  إذا إيصا  للم ياني م
د الثاني الم نى على  و   . (1)ن المفسيرين لي  يشييروا إليى هيذه الم يانيأ، علميا  نحو م يَّنويجمِّ

ييل اليينا القرآنييي م نييى قييد   يتفييق م ييي فييي  عييال  آخيير ، بييل أقييول إن ميين  أريييد هنييا أن أُحمِّ
المفسرين من فد  من النا م نى الظرفية ، بناءا على ما توافر أمامي  مين قيرائن ، وفدمي  هيذا 

أمثييل  وأكثيير كمييا  إذا مييا فسيير فديي  المفسيير علييى وفييق نظرييية  الم نييى يمكيين تخريجيي  بصييورة
  .الم نى المركزي والم اني الدامشية للحروف 

 

فاعَتاــوْاْ  َــنْ أامْــره   }: أمييا اآلييية الثانييية التييي يصييحُّ حملدييا علييى مثييل هييذا الم نييى قوليي  

أايو ُ ْ أاشَدو  َلان ٱلرَّحْمَـ نه  }: ت الى قال (على) عتا يست مل ب :))، قال الرازي (44:الذاريات من اآلية){رَبِّ ه ْ

ــا   ء فحيييث قييال الفييي  م نييى ا سييت : فنقييول  (عيين)ميي  كلميية  لَ  م  وهدنييا اسييتُ ،  (29: مييري ){ ِتِي 

 (على)وحيث قال ،  (212:األعراف){الا يَسْتا ْبهرُو َ  َنْ  ِبَادَتِبِ}: كان كقول { عن أمره  ربد }:ت الى

، استش ر الرازي هنا م نى ا ست الء ؛ لرسول ت دي (2) (( فالن يتكبر علينا : كان كقول القائل
ي ب أنَّ في ذهن  ، في حين ( على)ب ( عتا)الف ل  ي ( عن)الم نى في  فرق واهح إذا ما عدِّ أو عدِّ

وقد يكون في هذه اآلية الكريمة م نى الظرفية م  الم نى المركزي للحرف فثمود قيد ، ( على)ب 
واألمر  ، اوزوا الحد في تخطيد  حدود ما أمره  هللا ت الى ب  ، فد  قد عتوا عن األمرعتوا وتج

الطيالق مين ){َوكاـِأيِّن مِّـن قاْرَيـٍة َ تاـْع َ ـْن أاْمـره َربَِّ ـا       }:ومثلديا قولي  ت يالى  .هو نفس  محل ال تو وظرفي  

ر بآيات القرآن الكري  قد: أقول .  (8:اآلية ظياهرة  م ان أخير    تبيدو  توصل إلى فد  إن التبصُّ
 .ة مما تميز بدا هذا النا الم جز يَّ زا المتأمل للنا القرآني ، وهذه مبل يتحسسد

 

المركييزي فييي كثييير ميين أبيييات أصييحاب ( عيين)فقييد أهيييف إلييى م نييى  (ميين)م نييى أمييا 
 :(3)مندا قول امرئ القيس  الم لقات ،

 (طويلال) 

ــاثا    ــا تانَـــ ــ ــو ِ لامَـّ ــ ــوََ الطـا ــأا َّ فُصُـــ  رَت       كـــ
 

ــن شــــعَل      ـــايَر َ  َــ ــابهيحٍ تاطـا ــيَاءُ مَصــ   ِــ
 

( عين)يصف فصوا الطيوق بأنديا هيياءل متطيايرل مين ُشيَ ل المصيابيح ، لكني  اسيت مل  
 وتجاوزها المصابيح ليكيون نورهيا أكثير ظديورا ،، ليدلَّ على ابت اد كتل الهوء عن مصدرها 

( مين)، وحميل م ي  م نيى ( عين)مركيزي لي وهذا هو م نى ا بت اد والمجاوزة ، وهو الم نيى ال
 :(4)قول طرفة ومن  الذي هو ابتداء الغاية ، ليلمح إلى ابتداء التطاير ومصدره ،

                                                 
 . 213\11: ، مفاتيح الغيب  522\1:الكشاف : ظ   - 1
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 (رم  لال) 

ــائِ ه            ــن آبــــــــ ــؤدُدَ  َــــــــ ــوا السُــــــــ  وَرهثــــــــ
 

ــر     ــ َ خلامِـــــ ــــ ــؤدُدا   ـا ــادوا  ُـــــ ــ َّ  ـــــ  ثُـــــ
 

ورثيوا السيادد مين  ؛ ألندي  إنميا( مين)هنا تحتمل فهال عن م ناها المركزي م نى( عن)
يا ورثيوه مين  آبائد  فتجاوز اآلباء إلى األبناء ، ث  إن األبناء سيادوا سييادة ريير قليلية ، زييادة عمَّ

ليفييد مين الم نيى المركيزي مي  الم نيى الدامشيي اليذي أعيان ( عين)آبائد  ، لذا است مل الشاعر 
م لقيات أبييات ريير قليلية ، وعنيد شي راء ال (1)ومثلي  بييت ل ميرو بين كلثيو  .على فدمي  السيياق 

 . (2)م  م ناها المركزي( من)م نى ( عن)ُيحمِّ لُوَن فيدا 
 

 :(3)كقول عمرو (الباء)م نى ( عن)وكذالك قد ُيحمِّ ل ب ا الش راء 
 (واف رال) 

ـــــــا            مَلاأنـــــــا البَـــــــرَّ حَتّــــــــن  ـــــــا ا  َنـ 
 

 وَناحــــــــــنُ البَحــــــــــرُ نامــــــــــ ُهُ  َــــــــــفينا  
 

ا كثر عدده  حتى ملياوا لييدلَّ عليى أندي  تجياوزوه ( عين)البير فهياق بدي  ، واسيت مل  لمَّ
 :(4)كثرة وعددا ، وقال مثل  عنترة يصف جير الفرس وكثرتدا وقد هاقت بدا البيداء 

 (لكام ال) 

ــد لاقيــــعُ الفُــــرسَ يــــا اِبنَــــةا مالِــــٍَ             ـ  وَلاقـا
 

ــدُ    ــ ا البيـــ ــا ا  َنـــ ــد  ـــ ــ ــ ا قـا  وَجُيوشُـــ
 

 
 
 

 :(5)ل طرفة ومن است مال هذا الم نى قو
 (طويلال) 

ــوِّرا            ــأا َّ مُنَـــــ ــــ ــن كـا ــن أاثـــــ ــ ُ  َـــــ  وَتابسِـــــ
 

ــــدإ      ـــبُ نـا ـــلا حُــــرَّ الرَمـــــله دِ ــــ ٌ لـا  تا الَـّ
 

ين ، ووصيف اللثياَت بأنديا سيمرل ي نيي أنَّ بيياا الثغير تَ  َ ثي ِّ يصف فتاًة تبس  بثغر ألمى الل
ر هو زهرة األقحوان وقد ظدر نورها  ، فالتبس  والهحك يكون بالثغر ، يكون في أشده ، والمنوَّ

؛ ألني  أراد أن يجمي  مي  م نيى الب يد والمجياوزة م نيى ( البياء)بيدل ( عين)وقد است مل الشاعر 
 . الباء 

 

يي( عيين)هييذه هييي جمليية الم يياني الدامشييية ليي  لدا القرآنييي ال لميياُء ، وقييد ا   سييت مالتييي تنبَّ
أش ار أصيحاب الم لقيات ، وهيذا ي نيي أن  استط ت أن أرصد لدا نماذَج مماثلة ُتحَمُل عليدا من

ييل  م يياٍن إهييافيٍة ميي  م نيياه  ييٍة كبيييرٍة علييى َتَحمُّ هييذا الحييرف كييان يتحلَّييى بمرونيية عالييية ، وقابليَّ
ميا يج يل الينا متحركيا فيي م نياه يتقليب مالمركزي ، وتأديتدا مين خيالل النصيوا األدبيية ، 
 . بلون جديد  للرائي ، كلما عاود النظر إلي  من مكان ما ظدر ل 

 
 

  ( يف :)  سابعا 
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مختلفية وقيد دخليت عليى أنيواع الهيمائر فيي الشي ر والقيران ،  باسيت ما ت( فيي)جياءت 
 : نه  هذا الجدول داونسب موه ين ،ي الف است ما تدا ف  ولت رِّ 

 

 اجملموا فيََ فيَِ في ما في   في ا فيب في ن فينا في   فيما في َ لافي يف 
نسبتب 
 اثئوية

في  
القرآن 
 الكريم

1222 29 2 25 13 5 9 648 422 12 8  -- --6006 40% 
في 

دواوين 
 الشعراء

871  --2 7 2 17 2 54 81 25 4 11 1 6008 61% 

 

، وقد بلغ مجموع است ما ت الشي راء القرآن والش ر كان است مال هذا الحرف كثيرا في 
ن نسبتيي   إلييى مجمييوع أبيييات ، لتكييو(1)اسييت ما   ب ينوسيي ثمانيييةألفييا و( 1178)لدييذا الحييرف 

وهي نسبة مرتف ة  ، أي أننا نجد است مالين لدذا الحرف في كل عشرة أبيات%( 19: )الش راء 
بييين الحييروف كلدييا ، وجيياء القييرآن الكييري  لياكييد ارتفيياع نسييبة اسييت مال هييذا الحييرف فييي اللغيية 

أليف وسيب مئة ( 1711)إليى  ال ربية عموما ، إذ زاد في اسيت مال  لديذا الحيرف حتيى وصيل بي 
بارتفياع ( 27)ما ج ل نسبة هذا الحيرف إليى مجميوع آييات القيرآن تصيل م،  (2)واست مال واحدٍ 

ا كان علي  عند الش راء %( 8)  . عمَّ
َل أعلييى نسييبة فييي ا سييت مالين القرآنييي ( فييي)دخييول  علييى هييمير المفييردة الغائبيية شييكَّ

هييمائر بأنواعدييا المختلفيية ،  وكانييت نسييبت  إلييى والشيي ري ميين بييين اسييت ما تدا داخلييًة علييى ال
%( 14)وارتف ت هذه النسبة بنزول القيرآن لتصيل فيي  إليى %( 7)مجموع ا ست مال الش ري 

بيا ميا يشيير إليى مفياهي  لالقرآنية ، وكان هذا الهمير في الش ر را( في)من مجموع است ما ت 
أميا ، وميا ماثلديا ( ، الدمنية  حيرب ، الخميرةالحبيبة ، الصحراء ، الناقة ، ال) وأسماء م ينة مثل

:  مثيل وإنسيانية  في القرآن الكري  فقد تغيرت إشارة هذا الهمير وتحوليت إليى مفياهي  إسيالمية
، هييذا ( ، النييار  ، األن ييا  ، السييماء ، رحميية هللا ، المييرأة ، اآلخييرة ، السيياعة ، األرا الجنيية)

فيي  رنزل لدداية البشير ، وإذا كيان الهيمير يشييفالقران كتاب سماوي م، التحول تحول طبي ي 
ا ست مال الش ري إلى الصحراء أو إلى صحراء م ينة فدو في القرآن يشير إلى األرا ، وإذا 

ا كيان هنياك يشي ير إليى ذ ، وكي الميرأةإليى فديو فيي القيرآن يشيير ، ان هناك يشير إلى الحبيبية  ك
كلُّ  ياكد النظرة الشمولية للخطاب القرآنيي ، وهيو ، وهنا أصبح ي ود على األن ا  ، وهذا الناقة 

ة فييي البيييان  ى الكلييي  مال الشيي ري إليي تحييول ميين الجزئييية فييي تنيياول مفييردات الحييياة فييي ا ستيي
داخلية عليى هيمير المخاطبية الحاهيرة أو  (فيي)وقد يكون هذا من أسباب عد  ورود . القرآني 

ى مييا كييان ليخاطييب امييرأة حاهييرة ب يندييا أو المخاطييب الحاهيير ، فييالقران المنييزل ميين هللا ت ييال
فيي حيين ورد خطياب . رجال ب ين  من عمو  ال باد ؛ ألن  كتاب للكل فدو يراعيي خطياب الكيل 

المانثة الحاهرة عشر مرات كانت تس  مندن عند عنترة الذي كان ي اني الب د والفراق ، ويجد 
 .في خطاب المانثة الحاهرة ما يسلي هم  

 

                                                 
لة ودقيقة من خالل    - 1   .برنامج الموسوعة الش رية  يمكن متاب ة هذه المواه  مفصَّ
يل ودقييق    - 2 م جي  : ولبإطيالع اإلجميالي ينظير( نيور  جيام  األحادييث)ينظير برنيامج جيدا لبإطالع على هذه المواهي  بشيكل مفصَّ

، 137\2:)، علمييييا أنيييي  سييييقطت ميييين إحصييييائ  مواهيييي  كثيييييرة هييييي358 – 331: الكييييري  األدوات والهييييمائر فييييي القييييران
أعطيييييياه رقيييييي  143\2:)، واشييييييتب  فييييييي تسييييييمية مواهيييييي  هييييييي ( 24\42)، (29\19)، (72\12)، ( 123، 151\7)،(275
كتبديا خطيأ  38\28و 37\28)،(23\51كتبي  خطيأ 22\51)،(2\23: رقم  خطيأ 2\24) ،(192\2أعطاه رق 191\2)،(142\2
رقيي  السييورة و( 32)اشييتب  فييي اآليييات الراج يية إلييى سييورة األحييزاب فأعطاهييا رقيي   349: ، وفييي صييفحة (28\28و 27\82

  .(33)الصحيح 
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 :مرتين في القرآن الكري  في قول  ت الى( في )ى اس  ا ستفدا  فأصبحت عل( في)ودخلت 

، قال  (97: النساء من اآلية){ن ٱالررْضهإه َّ ٱلَّذِينَ تاوَفَّـ  ُ ُ ٱلْمَلاـ ئِ اةُ ظاـ لِمِنۤ أانفُسِ ه ْ قاالُواْ فِي َ كُنتُ ْ قاالُواْ كُنَّا مُسْتا ْعَفِ َ فِ}

حذفت األلف فرقيا بيين ا سيتفدا  والخبير؛ ألن قبلديا حيرف خفيا ، ( فيما )األصل :)) النحاس
، (1)((. ؛ لئال تحذف األلف والحركة ، وألن فيدا حرف خفيا(فيم  )والوقف عند أهل ال ربية 

لي  يكونيوا فيي شييء مين  عليى أندي    لتوبيياو  الغرا المجازي المست مل في  ا ستفدا  هنيا هي
كنييا : قييالوا)وجيياء عييذره  فييي ذلييك بييأن،  ة وليي  يديياجرواقييدروا علييى المديياجر ن، حييي الييدين

ألي  تكين }: ، فبكتتد  المالئكة بقولي  واعتال ً با سته اف علي اعتذاراً مما وبخوا  (مسته فين
أرادوا أنك  كنت  قادرين على الخروج من مكة إلى ب ا البالد { أرا هللا واس ة فتداجروا فيدا

   : ، وكيي ذا قوليي   (2)ول هللا وميين الدجييرة إلييى رسيي، ييينك  التييي   تمن ييون فيدييا ميين إظدييار د

لديا  ، ولكن ا ستفدا  هنيا عليى الت جيب مين كثيرة ذكير النبيي(43:النازعات){فِي َ أانعَ مِن ذِكْرَاهَا}

 . (3) ((.، فلحرصك على جوابد    تزال تذكرها وتسأل عندا والم نى أند  يسألونك عندا))
 

ة  مال عند ش راء الم لقات مرتين أيهاً ،وقد جاء مثل هذا ا ست  :(4)في قول زهير مرَّ
 (منسر ال) 

ــرُ          ــا ذُ ُــــــــ ــع إه َّ لاومَ ــــــــ ــي َ لاحَــــــــ  فــــــــ
 

ــــــــــبُ اإلهبَـــــــــــرُ      أااايـــــــــــعِ لاومـــــــــــا  كاأانَـّ
 

ولمياذا  فيالغرا  كيان وعذلدا ل  فيي أي شييء( أ ُّ ك ب)ي جب زهير من مالمة زوج   
 .من ا ستفدا  هنا الت جب 

 
 :(5)في قول لبيد كان ا ستفدا  حقيقيا ، إذ جاء حكاية عن لسان عاذلت  قال  أخرو

 (لطويلا) 

ــا           ــنُ فاإهنَّنـــــ ــي َ ناحـــــ ــأالينا فـــــ ــإه  تاســـــ ــــ  فـا
 

ــحَّره     ــامه اثُسَـــ ــذا األانـــ ــن هَـــ ــاف ُ مِـــ   َصـــ
 

 
 (2)خمسة وعشرين موه ا( 25)الموصولة في القرآن في ( ما)على ( في)وكذالك دخلت 

فيي اليذي اختلفيوا   ، أي (213: البقرة مين اآليية ){لِيَحْ ُ َ بَيْنَ ٱلنَّاسه فِيمَا ٱعْتالافُواْ فِيبِ}: ى   ت ال دا قول من

 :(8)، مندا قول طرفة (7)سب  مرات( 7)ومثل هذا ا ست مال جاء في الش ر .  في 
 (لكاملا) 

ــبِ        ـــــــ ــ َّ بـه ـــــــ  كُــــــــــل  اِمــــــــــره ٍ فيمــــــــــا أالـا
 

 غِنـــــــــن فُقُـــــــــرُهيَومــــــــا  يَـــــــــب ُ مِـــــــــنَ ال  
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 .195\11: ، مفاتيح الغيب 433\1: ، جوام  الجام   552\1 :الكشاف،  313\3: التبيان  - 2
 . 51 \31:مفاتيح الغيب    - 3
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فقد ت ددت حتى وصلت إلى عشرة م يان ، (  في)أما الم اني الدامشية التي است ملت م  
وقد تحدثت عندا آنفا ، وكانت أرلب الشواهد المست ملة إلثبات هذه الم اني شواهد قرآنيية ، و  

لم نييى  ي نييي هييذا أن تلييك الم يياني ليي  تكيين م روفيية كلدييا عنييد الشيي راء ، فقييد استشييددوا مييثال
 :(1)، وهو قول  آنفاالمذكور ببيت  مرئ القيس  المصاحبة

 (الطويل)  

ــا           ــلُ البـــ ــ ــا الطالـا ــباحا  أايو ـــ ــ  صَـــ  أاال  ِـــ

 وَهَــــل يَعِمَــــن مَــــن كــــا َ أاحــــدَلُ  َ ــــدِهِ        
 

ــره ارـــا     وَهَـــل يَعِمَـــن مَـــن كـــا َ يف العُصُـ

ــــــــةِ  أاحـــــــــواته ثا ثـــــــــ َ شَـــــــــ را  يف ثا ثـا
 

، ولييو استشييددوا بدييذا البيييت للحييارث لكييان أنسييب كمييا ذكييرت آنفييا    أراه كييذالك لكنييي  
 :(2)للم نى ، إذ يقول  

 (خفيفال) 

ــاكُ  يف         ــــــــــــ ــا وَإهيـ  ــوا أانَّنـــــــــــــ  وَاِ لامـــــــــــــ
 

 مــــــا اِشــــــتارَطنا يَــــــومَ اِعتالافنــــــا  َــــــواءُ 
 

نية ، وكيذا هنا م  د لت  المركزية م نى المصاحبة الدامشي ، ود لت  علي( في)يحمل    بيِّ
 :(3)يحمل على م نى المصاحبة قول زهير

 (متقاربال) 

 إهذا أادلاجـــــــــــــــوا لِحِـــــــــــــــواته الغِـــــــــــــــوا      
 

ـــئي      (م) ـــومه نِ ســــا   ـا ــ  تُلــــفِ يف القـا ـ  ره  لـا
 

ل اللييل فيي ريارة لدي  لي  تجيد مصياحبا للقيو   يشير الشاعر إلى أن القو  إذا ساروا مين أوَّ
ت جزءا من الم نى وهو الظرفية التي جاءت بدا ( م )الشاعر نكسا أو هئيال ، ولو است مل  لفوَّ

 .ب  ش راء الم لقات  ةمثل هذه ا ست ما ت دليل على م رف. وم دا م نى المصاحبة ( في)
 
 

 :(4)ومثال  من أش اره  قول طرفة  م نى الت ليل والسببية( في)ومن الم اني الدامشية ل 
 (ل رملا) 

ـــــــد و ا افالــــــــن       ناحــــــــنُ يف اثاشــــــــتاوِ   نـا
 

ـــــــــــــرى اآلدِبَ فينــــــــــــــا يَنتاقِــــــــــــــر   ال تـا
 

لَى أي اليدعوة ال امية ، وآدبدي   يفخر الشاعر بأند  وقت الشتاء والبرد وبسبب  يدعون الَجف 
ب يند  فيي دعوتي  ، فالمشيتاة هيي الظيرف  اأي   يخا أفراد، حينما يدعو إلى ط ام    ينتقر 

شتاء يحل القحط بالناس وقس  مند  تشتد ب  الحاجة ، لكن قوم  إذ في ال .وهي السبب في الدعوة 
  يهر بدي  الشيتاء ، بيل ييدعون اليدعوة ال امية ، بسيبب ميا يصي يب ب ي ا النياس مين القي حط 

ن   م نى الظرفية هنا أكثر بيروزا وظديورا مين الم نيى الدامشيي ، حتيى يكياد يغليب . والجوع 
ة مسياحة فيي م نيى البييت ؛ إذ القحيط والمشيتاة سيبب على م نيى البييت ، ومي  هيذا تبقيى للسيببي

 .الدعوة للط ا  
 

فقد ذكروا ل  بيتا ل نترة يدلُّ علي  ا ست الء أما م نى
لكن يبقى ا ست مال القرآنيي لي   ،(5)

ده من ، هذه الصورة (71:ط  من اآلية){وَألُصَلببَنَّ ُ ْ فِي جُذُواه ٱلنَّ ْله}:، فقول  ت الى  خصوصيت  وتفرُّ

بم نى هامشيي ( في)خواا ا ست مال القرآني التي ل  يسبق إليدا ، و  ي ني است مال الش راء 
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، وتجيدر اإلشيارة هنيا إليى أن اسيت مال هو ا ست الء أند  عرفوا مثل هذا الينظ  القرآنيي البلييغ 
اسيت مال قرانيي لي  يسيبق ( يصلب، مصلوب، أصلب، صيلب)وتحو تدا ( صلب)م  مادة ( في)
  ، فقد تقصيت است مال الش راء الجاهليين زيادة على دواوين أصحاب الم لقات فل  أجيد مين إلي

 .است مل مثل هذا ا ست مال 
 

 :(1)في قول طرفة ( إلى)تحمل م  م ناها المركزي م نى ( في)وكذا جاءت 
 (ل رملا) 

 ذُلُـــــــــــــــٌق يف  ـــــــــــــــاَرٍو مَســـــــــــــــفوَحٍة       
 

ـــــــدى البَــــــــأسه حُمــــــــاوٌ مــــــــا نافِــــــــر    وَلـا
 

هيذا  كثَر القتيُل فيديا ،يأي مسرعون إلى رارٍة المسرع ، : ، الذلق ُذلقل في رارٍة مسفوحٍة 
إذا كان الشاعر يصور حالد  قبل بدء الغارة ، أي في أثناء المسير إليدا ، أما إذا كانت الغارة قد 

وتسيمح المركزي هو األظدر، واألكثر بروزا من الم نيى الدامشيي ، ( في)بدأت ، فيكون م نى 
احة الييينا األدبيييي  نظريييية الم نيييى المركيييزي والم ييياني الدامشيييية بتصيييارع الم نييييين فيييي سييي

وهيي    يدييابون ذلييك لشييجاعتد   .وتزاحمدمييا ، وأن يكييون أحييدهما أكثيير وهييوحا ميين اآلخيير 
كميا تقيول نظريية التنياوب لكيان تاركيا ب يا ( فيي)مكان ( إلى)وبسالتد  ، ولو است مل الشاعر 

فدنا أحرز م نى الظرفية المركزي ؛ ألنَّ الغاَرَة هيي ، ( في)رزه عندما است مل الم نى الذي أح
فقيد اجتمي  الم نييان فيي عبيارة لطيفية ، وبديذا التفسيير  ، واليدا يكيون اإلسيراع، َمحلُّ اإلسراع 

 . قتط ا مُ  الم نى متحركا   جامدا و يكون 
 

الحرف كان يست مل فيي م انيي   هذه ا ست ما ت الش رية وعشرات ريرها تدلل على أن
الدامشية ، لكين فهيل الكشيف عين تليك الم ياني ي يود إليى القيرآن الكيري  التيي تفتقيت بيين ييدي 

 .دارسي  م اني الحروف 
 
 
 

 :ونسبدا فيوهحدا هذا الجدول( في)وأما است ما ت الش راء ل 
 

 موااجمل فيََ فيَِ في ما في   في ا فيب في ن فينا في   فيما في َ يف 
نسبتب 
 اثئوية
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لغائبيية أكثيير كييان عنتييرة أكثيير الشيي راء اسييت ما  لدييذا الحييرف ، وكييان هييمير المفييردة ا

ي يود رالبيا عليى إني  الهيمير  الهمائر است ما  م  هذا الحيرف ، وقيد قليت قبيل قلييل عين هيذا
أي هيو ميرتبط بديا ألندييا ، مفياهي  أو أسيماء جاهليية مثيل الصيحراء أو ب يا مناطقديا الخاصية 

يية ، وقييد ي ييود هييذا الهييمير علييى ب ييا الم ييارك التييي أظديير فيدييا  مكييان الربيي  واألهييل واألحبَّ

                                                 
 . 22 ( :مولوي)ديوان عنترة   - 1



 - 194 - 

مي ازال يناديديا عين لة التيي  تس  مرات ليخاطيب بديا عبي( ك   في)واست مل . شجاعت  وأثبت ذات  
قد أفسره بأنَّ الشاعر كان يش ر %( 24)إنَّ ارتفاع نسبة است مال عنترة لدذا الحرف إلى . ب د 

يية إلييى ظييرف ي ييير فييي   اهييطرت  ظييروف حييياه لتركيي  وهييو حمييى قبيلتيي  التييي ، بحاجتيي  الملحَّ
الييذي عييار فييي الحاهييرة ، كييان أقييل الشيي راء  اً ب يييدا عنيي  ، وقييد يسيياعد علييي  أن لبيييد عييارو

است ما  لدذا الحرف ، هذا التحليل النفسي  ست مال الشاعر ، قد   يرتهي  بياحثون آخيرون ، 
تفسييرات أخير  إذا ميا تيوافرت أميامد  حقيائق علميية أكثير وهيوحا ، وحتيى ذاليك ب أتونوقد يي

 .  هذا التفسير الوقت إني أقد
 

  ( قد:) ثامنا 
 
َوقُّيي  والتقريييب و التحقيييق: حييرف م نيياه المركييزي اإلخبييار وليي  م يياٍن هامشييية ( قييد) التَّ

، إذ بليغ مجميوع عليى عنيايتد  بديا عنيد شي راء الم لقيات ( قيد)دلَّ اسيت مال ،  والتقليل والتكثيير
، لتكييون نسييبت  المئوييية إلييى خمسييمئة وسييب ة عشيير اسييت ما  ( 517)اسييت ما تد  لدييذا الحييرف 
ًة ( قيد)كل مئة بيت ، أي سن ثر على  في تس ة است ما ت%( 9.5)مجموع أبيات الدواوين  ميرَّ

كل عشرة أبيات تقريبيا ، وكانيت فيي األعي  األرليب مين اسيت ما تدا تيدخل عليى الماهيي ، في 
ة اسييت ملت فيدييا ميي  الم اأرب مئيية وسييت( 472)حتييى أحصيييت لدييا  اهييي أي بنسييبة وسييب ين مييرَّ

موهي ا كانيت داخلية فيديا عليى ( 14) بياقيمن مجموع است ما تدا في اليدواوين ، وال%( 92)
من است مالدا الش ري ، تبيَّن في ما تقيد  مين %( 7.9)، لتكون نسبتدا م  المهارع  المهارع

ف ية هذا الحرف أن التحقييق متيأت لي  مين اسيت مال  مي  الماهيي ، وهيذه النسيبة المرت علىكال  
م نيى ( قيد)لدخول  على الماهي كانت السبب اليرئيس ولييس الوحييد فيي تحمييل حيرف اإلخبيار

هامشيا هو د لت  على التحقيق إذا ما دخل عليى الف يل الماهيي ، ولكثيرة دخولي  عليى الماهيي 
 .حتى كاد يطغى على م ناه المركزي ، ترسَّ  في الذهن م ناه الدامشي 

 
ني على زيادة ترسيي  الم نيى الدامشيي إذ مين بيين اسيت ما ت ولقد ساعد ا ست مال القرآ

اسييت ما ت ، كييان ثمانييية مندييا فقييط ميي  الف ييل  ةأرب مئيية وسييت( 412)الحييرف القرآنييية البالغيية
ية كلديا دخليت ، المهارع  عليى المهيارع ، لترفي  نسيبة اسيت ملدا مي  الماهيي إليى ( قيد)والبقيَّ

ا كانت علي  عند الش راء ، أما نسبة %( 2)زيادة من مجموع است ما تدا القرآنية ب%( 98) عمَّ
موع  مييين مجييي%( 1.9)ت حتيييى وصيييلت إليييى قيييد تراج يييف اسيييت مالدا القرآنيييي مييي  المهيييارع 
 .  %(2.5)إلى مجموع آيات القرآن ( قد)ا ست مال ، علما أن نسبة است مال

 
(    القسي )ل دخيو( قد)ال امل اآلخر الذي ساعد على ترسي  م نى التحقيق الدامشي في 

ة لتكيون نسيبتدا إليى  اتسي ( 89)، التيي اسيت ملت عنيد الشي راء ( لقد)عليدا لتصبح  وثميانين ميرَّ
مين %( 45)وزادهيا ا سيت مال القرآنيي إليى  ، %(17)مجموع ا ست ما ت الش رية للحيرف 

ة  امئيية وثالثيي( 183( )لقييد)مجمييوع اسييت ما ت  ب ييد أن اسييت مل القييرآن  لغييرا ا. وثمييانين مييرَّ
ا است ملت  فيي سيياق القسي  بديذه ( قد)الرئيس من است مال القس  هو توكيد مهمون الكال  ، ولمَّ

ر هذا ا ست مال م نى التحقيق إلى م نيى  الكثرة التي اقتربت من نصف است مالدا القرآني ، طوَّ
صيياحبة التوكيييد ، وبييذا صييار م نييى التحقيييق والتوكيييد م نيييين هامشيييين كثيييري ا سييت مال والم

 .حتى نافسا م ناه المركزي الذي هو اإلخبار ( قد)ل 
 

أخيير مثييل م نييى التقليييل أو التكثييير الييذي  يوربَّمييا عمييل السييياق فييي تحميييل الحييرف م ييان
وقيد توسي  ا سيت مال القرآنيي فيي اسيتثمار مرونية هيذا  ، استشددوا ل  بأبيات لشي راء الم لقيات
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زي بغييية إيصييال الم يياني بييأبلغ  اه المركيي نييب م نييأداء م ييان هامشييية بجعلييى الحييرف وقابليتيي  
 .آنفا أمثلة تلك ا ست ما ت  ت، وقد مرَّ وب أسل

 

 :ف است ما ت كلٍّ من الش راء لدذا الحرف ونسبد  أه  هذا الجدول وبغية ت رُّ 
 

 الشاعر 

 م 
 الماهي 

م  
 المهارع

مجموع 
است ما ت 

 قد

مجموع 
 أبيات 

النسبة 
 المئوية

 لقد قد لقد قد

 % 8.2 295 21--  9 5 42 القيس  امرا 1

 % 7.1 432 31--  2 11 15 طرفة بن ال بد 2

 % 5.2 178 11--  1 1 8 الحارث بن حلِّزة  3

 % 2.5 292 19-- --  4 15 عمرو بن كلثو   4

 %11.3 1729 211-- --  34 122 عنترة بن شداد 5

 %9.5 894 85 2 11 11 23 زهير بن أبي سلمى 2

 % 8.4 1322 112 2 7 25 74 لبيد بن ربي ة 7

 % 9.2 5582 517 8 41 89 472 المجموع

 

كيان عنتيرة اليذي بلغيت نسيبة ( قد)يتهح من الجدول أن أكثر الش راء است ما  لحرف اإلخبار 
في كل عشرة أبيات من أش اره ، وكل است ما ت  ( قد) نجدس أي  %( 11.3)است ما ت  للحرف 

الف ل الماهي وبذا يكون م نى التحقييق الدامشيي مصياحبا لديذه ا سيت ما ت ، ول يلَّ  كانت م 
بميا األحبية األهيل وهذه النسبة المرتف ة في است مال عنترة لدذا الحرف متفقة م  ب ده عن ديار 

 وبطو ت  وشجاعت أن ينقل إلى المتلقي أخباره ومن ث َّ فدو يريد  وأل  في نفس  ، ةفيدا من مرار
وارتفاع النسيبة عنيده منسيج  أيهيا مي  ميا  ، ويحقق ذات  ، في الحروب التي بدا يثبت شخصيت 

سيأتي من كون  أكثر من است مل النداء أيهاً ، في حين كان أقل الش راء است ما  لديذا الحيرف 
نصيف نسيبة اسيت ما ت عنتيرة ، ول يلَّ ب يا إليى الحارث إذ انخفهيت نسيبة اسيت مال  لتصيل 

 .ي هذا ي ود لصغر ديوان  السبب ف
 

  (كي :) تاسعا 
 

مرات  عشر( 11) د ؛ إذ وردت في دواوينقليلل جدا عند ش راء الم لقات ( كي) است مالُ 
ة عند امرئ القيس ، ومرتين عند زهير ، وخميس ميرات عني ن عنيد  د عنتيرة ، ومرتيي فقط ، مرَّ

فقيد  ،قليلية ا سيت مال الحقيل الحيروف لبيد ، وهذا ال دد القليل  ست مال هذا الحرف يج لي  فيي 
واحيد بياأللف أو %( 1.17)بلغت نسبة است مال  عند الش راء إلى مجموع أبياتد  فيي اليدواوين 

 .آ ف بيت من أش ار أصحاب الم لقات  ةفي كل عشر( كي)سب ة عشر است ما  ل 
 

ت مالدا إليى ، لتكيون نسيبة اسي (1)عشر مرات أيها( 11( )كي)وفي القرآن الكري  وردت 
أو خمسية عشير اسيت ما  فيي كيل عشيرة ، بياأللف  اواحيد( 1.15)مجموع آييات القيرآن الكيري  

وهيي نسيبةل قليليةل جيدا ،  القران الكري  والش رفالنسبة متقاربة جدا في كلٍّ من . آ ف آية قرآنية 
 . تدلُّ على ندرة است مال هذا الحرف في اللغة ال ربية عموما 

                                                 
: ظ ،  7:، الحشيير23:، الحديييد 51، 37:، األحيزاب13: ، القصييا5: حييج ، ال41، 33:، طي 71:، النحييل 3:آل عمييران : وهيي   - 1

 . 375: ، م ج  األدوات والهمائر في القرآن الكري  ( نور جام  األحاديث )برنامج 



 - 192 - 

 
ألني  اسيت مل مقترنيا ؛ وقيد اكتسيب م نيى الت لييل  ، ناصيبُ  حيرفُ ( كيي)إن :  لقد ذكيرتُ 

إذ ال يكياد يفارقي  ، فيم نياه ال يا   ظيلُّ  م ناه الدامشي الفيرد ، وهيو، فأصبح الت ليل  بالال  كثيرا
كان أكثر است مال  في الش ر والقران مقترنا بالال  التي تفيد الت ليل ، وقد اقتربت نسبة است مال  

 .حتى تطابق ا ست مال في ب ا الجدات ، لقرآن م  ما كانت علي  عند ش راء الم لقات في ا
 

 :هذا الجدول  يبينداأما ما يت لق باست مال الش راء لدذا الحرف ونسب تلك ا ست ما ت ف
  

استعمال   اسم الشاعر ت
 (كي)

استعمال 
 (لكي)

استعمال 
 (لكيما كيما،)

مجموع 
 هاستعماالت

عدد 
 أبياته

النسبة 
 المئوية

 %1.14 295 1-- --  1 القيس امرا 1

 %1.28 1729 5 1+ 2 2--  عنترة بن شداد 2

 %1.22 894 2--  2--  زهير بن أبي سلمى 3

 %1.15 1322 2---  1 1 لبيد بن ربي ة 4

 %1.17 5582 11 3 5 2 المجموع

 

د ، إذ بلغيت نسيبة اسيت مال  عنتيرة بين شيدا( كي)يتَّهح أنَّ أكثر الش راء است ما  ل   منو
ة في كيل عشيرة آ ف بييت ، وييأتي ب يده  زهيير ، وأقيل هيا ء  يالدذا الحرف ثمان وعشرين مرَّ

ة  ةعشر القيس الذي بلغت نسبة است مال  أرب َ  امرااست ما    . كل عشرة آ ف بيت في مرَّ
 

ا عليى جييواب مفتيرا حقيقييي أو متخييل ، فييإذا َسي لي  ف لييت : لل ائ  َل َسييأَ إن الت لييل يييأتي ردَّ
عنتيرة إذا كيان للقيا  بال مل ، فالت ليل مقترن بالساال ، و  ة التي دعتذاك  فسيأتي الجواب بال لَّ 

أنَّ هناليك أسييئلة ى ذليك م نييفيإنَّ أكثير مين أقرانيي  اسيت ما  لحيرف يفيييد الت لييل عليى وجيي  ميا ، 
هيي ، ومتلقيي شي ره باشيرة أو مين ، وقد تكون هذه األسئلة مطروحة من  ميحاول اإلجابة عندا 

والشاعر يحاول أن يثبيت ، تدلَّ على صراع نفسي قد يكون داخليا ، على نحو م ين في الحالين 
 امتمييردة بوصيف  شيياعر صييَّة والوجيوده مين خييالل اإلجابية عيين تليك األسييئلة ، ونفيس عنتييرة ال

ت اليذات اإلجابية عين وواحيدة مين طيرق إثبيا، ا ثبيت وجودهيتحاول أن ت ،فارسا يكثر الحروب 
كيان عليي  عنيد  قياسا بمياا ست مال القرآني لدذا الحرف قلَّة ول ل هذا سببا من أسباب . األسئلة 

أن النا القرآني أكثر استقرارا من النا الشي ري ،  وهذا ي نيالش راء ولو بشيء قليل جدا ، 
ًَ األسئلة التي يحاول القرآن اإلجابة عندا  القرآن الكري   أسئلة تمتلقي وليسالهي أسئلة علما أنَّ

لقي للشي ر الجياهلي ومبيدع ذلييك  اتا مين نفيس المتي ثر ثبي فيالمتلقي للقيران كانيت نفسي  أكي. نفسي  
 .  الش ر
  
 

  ( لَمْ:) عاشرا 
 

( لي )حرف نفي مختا بالدخول على األف ال المهارعة وي مل فيدا الجيز  ، وت يدُّ ( ل )
تدل عليى نفيي وقيوع الحيدث ))فدي  ،( 1)هارع إلى الماهيمن القرائن التي تصرف م نى  الم

                                                 
، حيروف 222:اللمي  فيي ال ربيية، 55\14:المخصيا، 319:اإليهيا  ال هيدي، 21:، التفاحة فيي النحيو8:حروف الم اني: ظ   - 1
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، وهيي بمثابية جيواب   (3:اإلخيالا){لا ْ يَلِدْ وَلا ْ يُولادْ}:نحو قول  ت الى  ،(1) ((في الماهي المنقط 

 .(2)، هذا مذهب سيبوي  والمبرد وأكثر المتأخرين ( لَ   َيفَ ل  :) ، فيقال ( َفَ لَ )لمن قال 
 

ل هذا الحرف عند أصحاب الم لقات في دواوييند  مرتف ية إذا ميا قييس كانت نسبة است ما
ة اثالثمئية وأرب ي( 334)بغيره من الحروف ، فقد است مل في اليدواوين  وثالثيين ميرَّ

، لتكيون  (3)
كل مئة بيت في أي قرابة ستة است ما ت %( 5.9)نسبة است مال  إلى مجموع األبيات الش رية 

حاب الم لقييات  ن اسييت ما  فييي كيل ألييف بيييت ميين أشيي ار أصييومسييوخ ةتسيي  هييي أو ب بيارة أدق
 : ُيًبيِّن  هذا الجدول  على ماوتوزع هذا ا ست مال في الدواوين . السب  
 

إن أكثيييير : نلحييييظ ميييين الجييييدول 
لديييذا الحيييرف كيييان  سيييت ما الشييي راء ا

  طرفة الذي بلغ أعلى نسبة في است مال
، وأقيييل الشييي راء اسيييت ما  لييي  هيييو  لييي 

عنتييرة بيين شييداد ، وهنالييك تقييارب فييي 
نسيييبة اسيييت مال الحيييرف عنيييد كيييل مييين 
امييييرئ القيييييس ، وطرفيييية ، وزهييييير ، 
وتقاربيييييت نسيييييبة اسيييييت مال الحيييييارث 

 .وعمرو، وعنترة 
 

أنَّ تذكر سيينلتحليييل هييذه الظيياهرة 
يي في  أسييلوب لغييوي تحييدده مناسييبات النَّ

، يسييت مل لييدف  مييا يتييردد فييي ذهيين المخاطييب ميين أفكييار   وإنكييار  القيول ، وهييو أسييلوب نقييا
الفيرد ، وتكيرار النفيي ييدل   فيي  يدلُّ عليى رفيا لواقيٍ  م يين ي يير، فالنفي  (4)يرهاها المتكل 

د داخليي عليى الواقي  ، أقيول إذا صيحَّ  على تكرار الرفا المستمر ، وقد ُيَشُ  من هذا فكرة تميرُّ
،  فيي  كانوا أكثر رفها ليواق د  اليذي ي يشيون االقيس وطرفة وزهير أمرإن ا: مكن القول أهذا 

من القيرائن التيي تقليب د لية الف يل المهيارع إليى ( ل )، وإذا تذكرنا أن  ي ويحاولون التمرد عل
كان لواق د  المنصر  ، وليس رفها للغد وما فيي  مين أميل ، إن رفا ها ء : قلت الماهي ، 

ول ليي . متي  الحيياة وبدجتديا مين ل ير في الغد لينالوا ما يرهيد  فيي  بل ه  يحاولون تسخير ا
النظر في حياة امرئ القيس اليذي كيان عابثيا ي يير  رأي من خالل إن ا أستطي  أن أعزز هذا ال

، ول يل  حيوني أما الحارث وعميرو وعنتيرة فكيانوا أكثير رهيا عين واق دي  اليذي ي. للدو واللذة 
مييا يرهييي دواف يي   حياهيياي يقطندييا ، وفييي حييياة الفروسييية التييي يعنتييرة وجييد فييي الصييحراء التيي

من خالل الفروسية والشيجاعة  هو في النفسية ، ومن ث  كان أكثر قدرة على م الجة الواق  الذي 
وتميز لبيد المخهر  ، فقد كان بين هيا ء وهيا ء ، إذ عياير ال صيرين و شيك أن . واإلقدا  

ميا قيد يدف ي  إليى النفيي فيي الكيال  بيل مبب ا ما   ُيرهيي  حيات  في الجاهلية كانت تهطرب 
عديده ميا كيان عليي  فيي النفي في الش ر ، أما فيي اإلسيال  فقيد كيان أكثير اسيتقرارا ماإلكثار من 

إذ المراد أن نفسيية هيذا الشياعر  القول بدذا ،األول ، و  يمن  عد  نظم  الش ر ب د إسالم  من 
 . امرئ القيس ورفيقي   مما في نفس لواق  م ين لكندا أقل  عناصر الرفا تمل فيدا كانت ت
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 .، وينظر م   المصادر المذكورة في الدامر المتقد   92 \1:، المقتهب 221 \4:الكتاب : ظ   - 2
 .اإلصدار الثالث   –برنامج الموسوعة الش رية : ينظرلبإطالع على است ما ت الش راء مفصلة  - 3
 . 242: في النحو ال ربي ، نقد وتوجي  : ظ   - 4

 اس  الشاعر ت
است مال  

 (ل )ل 
عدد 
 أبيات 

النسبة 
 المئوية

 %7.3 295 51 القيس  امرا 1

 %7.5 432 33 طرفة بن ال بد 2

 %4.4 178 8 لِّزة الحارث بن ح 3

 %4.7 292 14 عمرو بن كلثو   4

 %4.2 1729 72 عنترة بن شداد  5

 %7.3 894 22 زهير بن أبي سلمى 2

 %2.5 1322 82 لبيد بن ربي ة 7

 %5.9 5582 334 المجموع
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إن هذا ا ستنتاج ليس قانونا علميا ثابتا يمكن قياس  بمقاييس ال ل  المنهيبط كالرياهييات 
والفيزييياء ، وإنمييا هييي مالحظييات علمييية تتسيي  بالشييمول وا طييراد ترشييح ميين خييالل الم طيييات 

ن م ينة من حياتد  ال امية والخاصية ، ويحيق لباحيث آخير الفكرية للغة األفراد ، وتساعدها قرائ
أن يرفهدا إن توافرت أمام  حقائق أكثر ثباتا مندا ، وأكثر اطرادا مما قدمت  ، لكنني  أر  في 

ميا والخاصة ألصحاب الم لقات السب  ، وهيو مطيرد مي   ما تقد  انطباقا على واق  الحياة ال امة
 .ألخر  ح من است ما تد  للحروف ارشَّ تي

 
ة  يياثالثمئة وثمان( 348)في القرآن الكري  ( ل )است ملت  وأرب يين ميرَّ

، فكانيت نسيبتدا (1)
 ةأي أننا سنلقى خمسة موارد في كل مئة آية أو أرب ي%( 5.4)إلى مجموع آيات الكتاب ال زيز 

ة وخمسين موردا في كل ألف آيية ، وهيذه النسيبة فيي ا سيت مال القرآنيي نسيبة ظياهرة وملحوظي
قليلة ا ست مال في لغة القرآن الكري  ، وليس من الإن هذا الحرف ليس من الحروف  وهذا ي ني
ا كانت علي  الالحروف  كثيرة ا ست مال بل هو حالة وسط ، وتقلُّ نسبة است مال هذا الحرف عمَّ

رل خمسة است ما ت في األلف ، وهو مقدارل يسيي%( 1.5)عند الش راء أصحاب الم لقات بمقدار
 .جدا 

 

فيدخلي  م نيى التقريير  ينقلب ا ستفدا  إليى المجياز،فس( ل )قد تدخل همزة ا ستفدا  على 
يين  إليييك :)أو التييوبي  نحييو قييول القائييل  س    علييى  ان والتوبييي ر اإلحسيي فييالم نى هنييا تقرييي( أليي  أُح 

شيء   ي لمي   نكران  ، وليست الدمزة هنا لالستفدا  الحقيقي ، إذ ا ستفدا   يجب أن يكون عن
المستفد  على يقين مين اإلحسيان ،  يكون المستفد  ، بخالف التقرير والتوبي  ، وفي هذه ال بارة

 . (2)على نكران   المخاَطب لكن  يوب 
  

، وكان (3)في دواويند   اعشر موردتة في س( ل )لقد است مل الش راء الدمزة الداخلة على 
 لدا خمييس مييرات ، وهييذا متفييق ميي  مييا قدمتيي  ميين حاليية أكثييره  اسييت ما  لدييا زهييير فقييد اسييت م

، وكان يست ملدا للتقرير ، واإلنكار  كابدهالرفا الدائ  لواق ة وم انات  بسبب ذلك الواق  الذي ي
علييى ميين يظيين أن كييرائ  ماليي  تنجييي  ميين األقييدار أو تنجييي  عزتيي  ومن تيي  مندييا ، فيخلييد ، يقييول 

 :(4)زهير
 (طويلال)   

ــا إه  أارى ــري َ           وَمــــ ـــ ــا كـا ــي تاقي ــــ  نافســــ

ــا        ــوادِلِ باقِيـــــــ ــــــ ــن ا ـا  أاال ال أارى  َلـــــــ

ــا          الَّوَإه ــبه دَ وَرَبَّنــــــــــ ــماءَ وَالــــــــــ  السَــــــــــ

ــا      ــََ تُبَّعــــــ ـــــ ــبَ أاهلـا ـــــ ــرَ أا َّ اللـا ـــــ ــ  تـا ـــــ  أالـا

ـــــرائِ ُ مالِيــــــا وَمــــــا    إه  تاقــــــي نافســــــي كـا

ــدا  إه ــيا  الَّوَال عالِـــــــ ــاتا الرَوا ِـــــــ  ا هبـــــــ

 وَأاي امَنــــــــــــــا مَعــــــــــــــدودَوً وَاللايالِيــــــــــــــا

ــا   ــادٍ وَ ادِيــــ ـــــََ لُقمــــــا َ بــــــنَ  ــــ  وَأاهلـا

                                                 
ا أثبت   ، وعندما عدد اآلييات ( 342)أندا تكررت ( 517:  م ج  األدوات والهمائر في القرآن الكري )ُذكر في   - 1 ، بفارق آيتين عمَّ

لي  يلتفيت إليديا ، وقيد اشيتب  أيهياً فيي آيتيين ( 25:النسياء )فاشتب  في ال دِّ في آية ، ث  إن  قد فاتت  آيية واحيدة هيي ( 347)ذكر لنا 
سيماها ( 24\14)واآليية ( 4\5:)سيماها ( 41\5)، و اآليية ( 112\2)سيماها ( 33\2)اآليية:فأعطاهما أرقاما مخالفة لحقيقتدا هميا

، فييمكن ( نور  جيام  األحادييث)تب ا لما أحصيت  مست ينا ببرنامج ( 348)والصحيح أن مجموع تكرار هذا الحرف ( . 28\14)
لة   . الرجوع إلي  لبإطالع على هذه المواه  مفصَّ

 . 281: رصف المباني : ظ   - 2
دييوان ،  134، 131:حياتي  وميا تبقيى مين شي ره ، عمرو بن كلثيو  148:بن ال بد طرفة، ديوان 98، 41:القيس ئديوان امر: ظ  - 3

، شير  دييوان 328، 288، 221، 121: زهييرشير  دييوان ، 51: ال بسييأشي ار عنتيرة ، 151،  58: (فوزي عطوي)عنترة 
 . 72، 2:لبيد 

 . 288 -287: شر  ديوان زهير   - 4
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ــبِ         ــــــ ــبَحَع بـه ــــــــةٍ أاصـــــــ  أاال ال أارى ذا إهمَـّ

ــوَوٍ         ــرَ لِلنُعمــــــــا ه كــــــــا َ بهنَجــــــ ـــــ ـــــــ  تـا  أالـا
 

ــا   ــا هِيـــــ ــيَ كامـــــ ــامُ وَهـــــ ــــ ــبُ األايـ   فاتارتُكُـــــ

ــــو أا َّ اِمـــــرَأ  كـــــا َ ناجهيـــــا         مِـــــنَ الشَـــــرِّ لـا
 

ةً  ينازعيي  هييذا  ابييالموت والفنيياء وعيد  الخلييود ولكيين هنالييك خوفيي فينفُس الشيياعر  كانييت مقييرَّ
وهنالك لو  كان الشاعر عرهة ل  ، وهو الش ور ، وهاجس من احتمال إمكان الخلود وعدم  ، 

فكان الشاعر رافها لدذا الواقي  يصارع هذا اللو  ، ويسور  لما طرح  من فناء الناس جمي ا ، 
اليرفا ، ومحاولية عين هيذا ي قصيدت  هذه مشددا م بيرا جيدا ، فيقرر ف رِّ والصراع النفسي المُ 

وكان هذا الم نى شائ ا فقد سبق  إليي  طرفية فيي ميا . بأن  مالقي الفناء   محالة  خاطبإقناع الم
 :(1)ينسب ل  من قول  

 (طويلال)   

ـــدا             ـــرءُ دَهــــرا  مُ الَـّ ـــي اثـا  فا ايــــفَ يُرَجـ 

ــــرَ لُقمـــــا َ بـــــنَ  ـــــادٍ تات     ــــ  تـا  ابَعَـــــع        أالـا
 

ــــــــا قاليــــــــلٍ تُحا ِـــــــــبُب     وَأا مالُــــــــبُ  َمـ 

  َلايــــــبِ النُســــــورُ ثُــــــ َّ  ابَــــــع كاواكِبُــــــب 
 

هالك ال ظماء من البشر سببل ُمل ح  يدعو إليى ا عتقياد بحتميية الفنياء ، وهيذا الشييء كيان 
ة  يارق اإلنسان على طول اليدهر ، حتيى جياءت اليديانات ، فيأقرت الميوت لكنديا خففيت مين حيدَّ

طبي ة الحياة والموت والغاية من وجود اإلنسان على األرا ، فخففت من  بيَّنتالخوف من  بأن 
 .اإلنسان دهرا طويال  بَ عَ شيٍء رَ 
 

مئية ( 125)فقيد أحصييت ( ل )توس  است مال القرآن الكري  لدمزة ا ستفدا  الداخلة على 
أي %( 35.9)نسيبة  مميا ي نيي ،(2) (ل )وخمسة وعشرين موردا لدا همن است ما ت القرآن ل 

وكانت في تلك المواه  كما قلت تقرييرا وإنكيارا ، منديا ( ل )أكثر من ثلث ا ست مال القرآني ل 

أالا ْ تاعْلاـ ْ  }:، وقول   (33من اآلية: البقرة){قااتا أالا ْ أاقُلْ لا ُ ْ إهنبي أا ْلا ُ  ايْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأارْضه }: قول  ت الى 

،  ففيي هيذه اآلييات الكريميات إنكيار لف يل م يين عين  (112من اآليية: البقرة){اللَّبَ  َلان كُلب شَيْءٍ قادِيرٌ أا َّ

أا َّ اللَّبَ عَلاقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأارْضَ بهالْحَقِّ إه ْ يَشَـأْ   أالا ْ تارَ}: طريق ا ستفدا  المجازي ، ومثل هذا قول  

ةوثالثين  ةواحدوحدها ( أل  ًترً )صيغة ، لقد تكررت  (19:إبراهي ){لْقٍ جَدِيدٍيُذْهِبْ ُ ْ وَيَأْتِ به ا مرَّ
(3)  ،

فيي  اروفيدا د لة واهحة على المطالبة بإعمال الفكر والتدبر فيي أدلية إثبيات الخيالق هيذا التكير
ن فيي القيرآ( لي )الخطاب القرآني لالستفدا  اإلنكاري يكشف لنا عن سبب ارتفاع نسيبة اسيت مال 

الكري  وبقائدا مقاربة للنسبة التيي كانيت عليي  عنيد شي راء الم لقيات ، فقيد اسيت مل هيذا الحيرف 
،  فييي  ميين تكبيير وجحييد للخييالق ال ظييي كييانوا النيياس ومييا  فييي لييرفا الفكيير والواقيي  الييذي عييار 

قي  على وا شتملونكران آليات  المنتشرة في أنفسد  وفي اآلفاق ، وإذا كانت الحياة قبل اإلسال  ت
عن إجابات مقن ة ، فقد جاء القرآن بخطياب  آنذاكفي  ما يجب رفه  ، وفي  ما تبحث ل  الناس 

 ن في نكر عليد  ب ا ما كانوا ي يشوأذلك الواق  ، فرفا نكراند  ألدلة وجود الخالق ، والئ  ي
 .من واق  حياتد  اليومية 

                                                 
 . 142(: درية الخطيب)ديوان طرفة،  148: ة بن ال بد ديوان طرف  - 1
 ( .نور جام  األحاديث)يمكن متاب تدا من خالل الرجوع إلى برنامج   - 2
 18:، الحييج83:، مييري  28، 24، 19:، إبييراهي 77، 21، 51، 49، 44: ، النسيياء23: ، آل عمييران 258، 242، 243:البقييرة  - 3

، 8،7:، المجادلية29:، ريافر21:، الزمير27: ، فياطر31، 29: ، لقمان225: ، الش راء45:، الفرقان43، 41: ، النور25، 23،
 . 1:، الفيل2:، الفجر11:، الحشر14
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  عنييد شيي راء  نييت عليييدا ممييا كا ة جيي ميين هنييا كانييت نسييبة اسييت مال هييذا الحييرف قريبيي 

الم لقات ، فالخطاب القرآني موج  إلى المجتم  نفس  الذي كان الشي راء يوجديون إليي  خطيابد  
كانيت متحيدة فيي  ت، وأن كانت الغايية واألهيداف تختليف بيين النصييين إ َّ أن المشيكال الش ري

فييي القييرآن  ةب ييا جوانبدييا ، ومحاوليية ال ييالج موجييودة فييي قسيي  ميين الشيي ر ، وموجييودة ماكييد
 .ال زيز الذي أُنزل إلنقاذ البشر وهدايتد  

 
كل  م ناه الرفا للواق  أو محاولة إبيراز اليذات مين خيالل الم ارهية ( ل )وليس النفي ب 

وما شاكل هذا من الم اني ، فدناك مقدار من النفي طبي ي الوجود في كيل لغية وكيل كيال  ، بيل 
أو ( السييلب واإليجيياب)ة فييي الوجييود هييي ثنائييية هييو هييرورة فييي الكييال  ، فدنالييك ثنائييية بييارز

، والحياة تتشكل على أساس هذه الثنائية ، فالوجود ي بر عن  في الكال  بالكال  ( الوجود وال د )

فامَـنْ لاـ ْ يَجهـدْ فاصِـيَامُ ثا ثاـةِ      }:الموجب ، أما السلب في بير عني  بالسيلب أو النفيي ، ففيي قولي  ت يالى 

،  (92مين اآليية: النسياء){فامَـنْ لاـ ْ يَجهـدْ فاصِـيَامُ شَـ ْرَيْنه مُتاتاـابهعَيْنه       }:، وقولي  ت يالى  (192اآلييةمين : البقيرة){أايَّـامٍ 

حددت شري ة السماء حدودا وفرهت على من يتجاوزها ررامات عينية أو مادية واإلنسان أميا 
اآلييية فييي  تجيياءأن يكييون مالكييا ومسييتطي ا لييدف  هييذه الغرامييات أو   ، هييذه هييي الثنائييية وقييد 

وليست في  د لة على  ، م را بيان حك  كل الصنفين ، وهذا ا ست مال طبي ي للنفي في اللغة

َُ َ لاْيَنـا َوناْحـُن أاَحـقو         }:الرفا وا عتراا على الواق  ، ومثلدا قولي  ت يالى  قاـاُلوا أانَّـن َيُ ـوُ  لاـُب اْلُمْلـ

مين : البقيرة){اْلَمـاته قاـاتا إه َّ اللَّـَب اْصـطافااُه َ لاـْيُ ْ  َوخلااَدُه َبْسـطاة  ِفـي اْلِعْلـ ه َواْلجهْسـ ه           بهالْمُلَِْ مِنْـبُ وَلاـ ْ يُـؤْتَ  َـعَة  مِـنَ     

في الكال  لبييان هيذه النقطية ( ل )، فاإلنسان إما أن يكون صاحب مال أو   ، واست مال (247اآليية
 .وليست لنفي ف ل م ين يقول ب  شخا ما 

 
وكيان طبي يي  عليى نحيوٍ ت مال موجيودا فيي أشي ار أصيحاب الم لقيات وقد كان هذا ا سي 
 :(1)قول امرئ القيس من  طبي ة الت بير عن التجربة الش رية لكل مند  و م  امنسجم

 (طويلال)   

ــا           ــفُ رَ ُ ـــ ــ  يَعـــ ــ ــاثِقراوِ لـا ــ ــحَ فـا  فاتو ِـــ
 

ــمأاته     ــوبٍ وَشَـــ ــن جَنـــ ــجَت ا مِـــ ــا ناسَـــ  لِمـــ
 

تكون قد عفيت أو  أن   ماا ل  ي ُف رسمدا ، وهكذا الرسو  إف عليدفالدار التي سألد  الوقو
وهيذا . يصف وقائ  الحياة لفي مثل هذه المواه  طبي ي ( ل )ل  ت ف ب د ، فاست مال الشاعر ل 

ن كيل نفيي إ: ا ست مال من الكثرة بما   يستوجب التمثيل ، ولكني أوردت  لئالَّ ُيَظيَن أنيي أقيول 
ب ا ا ست مال هو كان الشاعر   يريده ، وإنما ا ست مال لذلك الم نى هو رفا لواق  م ين 

 .وإلي  أرج ت ب ا السبب في ارتفاع النسبة  ست مال الحرف . ال ا  للحرف 
 
 

  ( لَنْ:) حادي عشر 

 

                                                 
 . 71\1: ، شر  األش ار الستة الجاهلية 111\1:شر  القصائد التس  المشدورات : وينظر م    ،8:ديوان امرئ القيس   - 1
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ي مل فيديا النصيب ، ويخلِّيا فحرف نفي مختا بالدخول على األف ال المهارعة ( لن)

، وهي  (5:البلد){أايَحْسَبُ أا ْ لانْ يَقْدِرَ  َلايْبِ أاحَدٌ}:، نحو قول  ت الى ( 1)قبالم نى المهارع إلى ا ست

تش يي ر باليي د لة علييى مييا يييأتي ميين ( يف ييل)و( ليين يف ييل:) ، فيقييال ( سيييف ل)كييالجواب لميين قييال 
 .ناصبة للف ل الذي ب دها بنفسدا على مذهب سيبوي  وأكثر النحويين ( لن)الزمان ، و

 

كثيير تفيد توكيد النفي ، ول  يوافق  ( لن)نإ: إلى القول أن  كان يذهب  لزمخشريُّ ل وينسب
 (2)تفيد تأبيد النفي ، وقد وافقي  ابين ي يير( لن)ن إعلى هذا ، وذهب أيهاً إلى القول ال لماء  من

 .  (3)على هذا وخالف  اآلخرون في 
 

تسي  ميرات فقيط فيي مجميوع ( 9) عند الش راء قليال جدا ، فل  ترد إ َّ ( لن)كان است مال 
است مال واحد في كل %( 1.1)، لتكون نسبة است مالدا إلى مجموع أبيات الدواوين  (4)الدواوين

 : ألف بيت من أش اره  ،   ول  يست ملدا الش راء كلد  ، بل ثالثة مند  فقط وه  
  
 

لبيد أكثير الشي راء اسيت ما  لديذا 
بلغت نسبة است مال  ل  أربي  فالحرف ، 

، ميرات فييي كييل ألييف بيييت ميين أشيي اره 
وكانييت وكييان عنتييرة أقلديي  اسييت ما  ، 

ي هييئيلة جييدا ، وهيي نسييبة اسييت مال  لدييا
 . في كل عشرة آ ف بيت مرات  خمس

 

، أحببيت أن أوسي  دائيرة البحيث أكثير  ولما كان است مال هذا الحرف قلييال إليى هيذا الحيد
تبين أن القلَّة في فلتكون النتائج أكثر هبطا ، فأجريت إحصاًء ألش ار جمي  الش راء الجاهلين ، 

لجيياهليون كلديي  ليي  يسييت ملوا هييذا اسييت مال أصييحاب الم لقييات لدييذا الحييرف ليي  تكيين رريبيية ، فا
ة ، ولميا كييان مجمييوع أبييات هييا ء الشيي راء كلدي  يبلييغ ( 28)الحيرف إ َّ  بيتييا ، ( 21134)مييرَّ

ثالثيية %( 1.33)كانييت نسييبة اسييت مال هييذا الحييرف عنييد الجيياهليين إلييى مجمييوع أبييياتد  تبلييغ 
ل عشيرة آ ف بييت مين كيفيي است ما ت في كل ألف بيت جاهلي ، أو ثالثية وثالثيين اسيت ما  

 .أش ار الجاهلين 
 

ن نير  اسيت مال هي ذا الحيرف يبقيى عي لى حالي  عي ند المخهيرمين أومن الغرابية بمكيان 
أيهاً ، وعلى الرر  من إن القرآن الكري  توس  أكثر من خمسة أه اف نسبة است مال الجاهلين 

، وكيان مجميوع اسيت مال الشي راء المخهيرمين لي  يتوسي وا فيي اسيت مال هيذا الحيرف  نَّ إ، ل  
ة ، ومجموع أبيات ها ء ( 117( )لن)المخهرمين كلد  ل  ا بيتا ، و( 35128)مرَّ م نى ذالك أنَّ

وهيي نسيبة تطيابق نسيبة %( 1.33)نجد أن نسبة است مال الحيرف إليى مجميوع األبييات تكيون 
لحييرف هييمن ول ييل هييذا ميين أسييرار ال ربييية أن يتسيياو  اسييت مال ا. اسييت مال الجيياهليين تمامييا 

نيزول ت نداييات األوليى مندميا ش ر في مرحلتين مختلفتين ، شددالمجموعتين كبيرتين جدا من 
ر طاقات اللغة ال ربية اإلبداعية   . القرآن الكري  الذي كان بركانا فجَّ

                                                 
، اللمي  فيي 55\14:،المخصيا319:اإليهيا  ال هيدي  ،19:، التفاحية فيي النحيو111:ي، حروف الم يان8:حروف الم اني: ظ   - 1

شير  ألفيية ، 391\2:ارتشياف الهيرب  ،221\1:المقيرب ،111\8:، شير  المفصيل259:، البيان فيي شير  اللمي 219:ال ربية
، 375-373:اللبييب ، مغنيي285-284:، الجنيى اليداني285:، رصيف المبياني38\4:عليى الكافيية ،شر  الرهيي221:ابن مالك

 \13:، لسيان ال يرب332\15:، تديذيب اللغية351\1:ال يين:فيي ( لين)، وينظر مادة3\2:، هم  الدوام 151-151:جواهر األدب
 .95-91:،أساليب النفي في ال ربية252: ، في النحو ال ربي نقد وتوجي  392

 .153:ل النحو الخالفية بين الزمخشري وابن مالك ، مسائ91: ، أساليب النفي في ال ربية  111 \8: شر  المفصل : ظ   - 2
 .بال دليل ب  ، وأن  تذكر رأي الزمخشري وترد علي  بأن  رير مسل  ين المتقدمين أرلب المصادر المذكورة في الدامش - 3
، دييوان 338، 181: شير  دييوان زهيير: وينظير م ي   .من خيالل برنيامج الموسيوعة الشي رية يمكن اإلطالع على هذه الموارد   - 4

 . . 123، 322، 325،  282، 281، 251: شر  ديوان لبيد ،223: أش ار عنترة ال بسي ،175 : (فوزي عطوي)عنترة 

 اس  الشاعر ت
است مال 

 (نل )
عدد 
 أبيات 

النسبة 
 المئوية

 %1.15 1729 1 نترة بن شداد ع 1

 %1.22 894 2 زهير بن أبي سلمى 2

 %1.45 1322 2 لبيد بن ربي ة 3
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تسي ا  %(5.9)اليذي بليغ -عنيده  ( لي )عند الشي راء باسيت مال ( لن)إن موازنة است مال 

ة  ب شيرين ( لين)َيزييُد عليى اسيت مال ( لي )ُتَبيي ُن لنيا أنَّ اسيت مال  –ألف بيت  كلفي وخمسين مرَّ
 .، وهذا شيء رريب  ه فا

 
مئية وسيت ( 112)فيي القيرآن ( لين)لكن الحال في القرآن الكري  مختليف ، فقيد اسيت ملت 

أي سييتة عشيير %( 1.2)، لتكييون نسييبة اسييت مالدا إلييى مجمييوع آيييات القييرآن المجيييد  (1)مييرات
( لي )القرآني فقد كانت نسبة است مال ( ل )وإذا أردنا قياسدا باست مال . ا  في كل ألف آية است م

( لي )كيل أليف آيية ، أي إن اسيت مال فيي  وخمسيين اسيت ما  ةأرب ي%( 5.4)في القيرآن المجييد 
 .بثالثة أه اف ( لن)يفوق است مال 

 
رآنييي ل لييي أجييد سييببا لقلَّيية وسييأحاول أن أتبييين طبي يية ا سييت مال الشيي ري وا سييت مال الق

ا جدا   ي دو كون  يسيرلقد كان است مال الش راء لدذا الحرف  .ا ست مال عند الش راء عموما 
ومن است ما تد  قول . لى المستقبل عحرف نفي يدخل على المهارع فينصب  ، ويخلِّا د لت  

 :(2)عنترة
 (الطويل) 

ـــ    ــاسه مِثلُـــ ــزَّ يف النــــ ــا ال  ِــــ ــا  ِزِّنــــ  ُب       أايــــ
 

ــدَّما    ــن يَتا َـــ ــ ــرنا ِ لـا ــ ــدِ ذإ القـا   َلـــــن  َ ـــ
 

 :(3)ومندا قول زهير 
 (الوافر)  

ـــــــن تافوتــــــــوا          فاقُلنــــــــا يــــــــاتا أاشــــــــجَ َ لـا
 

 بهنَ ـــــــــــــــبه ُ ُ وَمِرجَلُنـــــــــــــــا يَفـــــــــــــــورُ    
 

 :(4)ومندا قول لبيد 
 (الطويل)  

ــ            ــبهر لِحَقب ُــ ــروفَ ناصــ ــوا اثاعــ ــإه  تاقبَلــ ـ  فـا
 

ــــن يَعـــــدَ   مَ اثاعـــــروفُ عُفّـــــا  وَمَنسِـــــماوَلـا
 

 

 
 

 :وخلصت إلى نتيجة مفادها اآلتي ( لن)أما في القرآن فقد تتب ت موارد است مال 
 

حيياة بيداوة ، تتسي  بالتجزئية فيي كثيير مين م اييرهيا  فيديا كانت حياة ال ربيي التيي ي يير
ل ، فكل حياتد  تقو  على وقيمدا ، وهي حياة قائمة على الواق  الحاهر ، و  تأب  كثيرا للمستقب

ة ُسينَّ  وفدي اشييئ، و  ي نيي عنيده  لموتبيا، و  يدت  الفرد مند  حتيى  ما في اليو  أو اليو  والغد
 :(5)الحياة التي ُوجد فيدا ، أل  يقل طرفة

 (الطويل)  

 أاال أايو َـــــــذا ال ئِمـــــــي أاح ُـــــــرَ الـــــــوَ ن      

ــيَّ           ــ َ مَنـــ ــطي ُ دَفـــ ــعَ ال تاســـ ــإه  كُنـــ ــ    فـا

ــل أا   ــذّاتِ هَـ ــ َدَ اللـا ــدإوَأا  أاشـ  نـــعَ مُ لِـ

ــــع يَـــــدإ  ــــدَ   أُبادِرهـــــا بهمـــــا مَلا ـا  فـا

                                                 
 .  519 -517: ، م ج  األدوات والهمائر( نور جام  األحاديث)برنامج : ظ   - 1
 . 223: ، أش ار عنترة ال بسي  175:  (فوزي عطوي) ديوان عنترة  - 2
 . 338: ر  ديوان زهير  ش  - 3
 . 282:  شر  ديوان لبيد  - 4
 . 48 -45(: درية الخطيب)ديوان طرفة،  31 -27:  ديوان طرفة بن ال بد   - 5
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ــن           ــةِ الفاتــ ــن  يشَــ ــنَّ مِــ ــ لٌ هُــ ـ ــوال ثـا ـ  وَلـا

ــربَةٍ          ــاذِالتِ بهشَـــــ ــبقي العـــــ ــ ُنَّ  َـــــ  فامِنـــــ

ــا           ــافُ مُحَنَّبــــ ــادى اثُ ــــ ــر إ إهذا نــــ ـــ  وَكـا

ــبٌ    ــدَجنه وَالـــدَجنُ مُعجـه ــومَ الـ ــ ُ يَـ  وَتاقصـ

ــبِ          ــبُ يف حَياتِـــــــ ــرَو إ نافسَـــــــ ــري ٌ يُـــــــ ــــــ  كـا
 

ــوَّدإ    ــامَ  ُــ ــن قــ ــل مَتــ ــ  أاحفِــ ـ ــدِّكا لـا  وَجَــ

ــــدِ   كُمَيـــــعٍ مَتـــــن مـــــا تُعـــــلا بهاثـــــاءِ تُزبـه

ــوَرِّدِ   ــــــ ــبُ اثُتـا ــــــ ــا نابَّ تـا ــيدِ الغا ـــــــ  كاســـــــ

ــدِ    ــــ ــرافِ اثُعَمَـّ ــعَ الطِـــــ ــةٍ تاحـــــ  بهبَ  انَـــــ

ــــدا  أايونـــــا الصَـــــدإ    َـــــتاعلا ُ إه  مُتنـــــا  ـا
 

األبيات جزءاً من فلسفة ها ء القو  في الحيياة ، فحيياتد  قائمية عليى هيذه المتي  تبين هذه 
بالموت ، وعلى الفرد أن يروي نفس  من مت  الحياة قبل الموت الذي  واالثالث ، ولو ها ل  يحفل

بي  ، ولي  يكشيف الشياعر فيي قصييدت  هيذه   سيدركد    محالة ، لكن ما ب د الموت ،   عل  لدي
ن عال  اآلخرة ، وهل ي تقد بوجود عال  آخر للحسياب أو الب يث والنشيور، لي  يشير مده عما ي تق

هذه .  ير فيدا  د  وجود شيء رير هذه األيا  المَ إلى شيء من هذا ، بل كان نفر مند  يصر  ب
. ج ليت مين المسيتقبل شييئا ثانوييا ، فيالمد  هيو الحاهير الذي يحيون  الحياة القائمة على الواق  

الحاهر عنده  كان قائما على الماهي ، والماهي ل  أثره الكبير في الحاهير فلي  أهميية ولكن 
خاصة في حياتد  ، فأمجاده  وبطيو تد  ، وأييامد  ، وتيذكر اليديار واليدمن ، وميا إليى ذليك لي  
حهوره الكبير في حياتد  وهو جزء مد  من الحاهر ، فال القة بيين الحاهير والماهيي متينية 

ير جدا ، لكن ا ل القة بين الحاهر والمستقبل ه يفة جدا ، ومن الماكد أن ه ف ال القية هيذا أثَّ
الماهيي ب، وهي الم برة عن فكره  وممارساتد  اليوميية ، مين هنيا كنيا نير  ال القية  لغتد  في

المستقبل ه يفة جدا ، وخير مثال على ذليك هيو اسيت مال بواهحة في لغتد  ، في حين ال القة 
حرفييان لنفييي المهييارع ، األول يربطيي  بالماهييي والثيياني يربطيي  ( ليين)و ( ليي )النفييي فيي  يحرفيي

المسيتقبل ب شيرين هي فا ، بالماهيي يفيوق اسيت مال اليرابط ببالمستقبل ، كيان اسيت مال اليرابط 
ل ل وهذا مَ   . له ف ال القة بين الجاهلي ومستقبل حيات   واهحل    
 

ل من خالق الكو ن ، والغايية مني  صيال  اإلنسيان وحسين القرآن الكري  كتاب سماوي منزَّ
م يشييت  فييي األرا التييي اسييتخلف  هللا ت ييالى فيدييا ، فييالنظرة فييي  إلييى اإلنسييان والوجييود نظييرة 
شموليةل واحيدةل تيربط الماهيي بالحاهير وتوظفدميا لخدمية المسيتقبل ، ولكيل عصير مين أطيوار 

ره هللا وجود اإلنسيان فيي كتياب هللا ت يالى مكيان   يتجياوزه ذليك هيو مكاني   الطبي يي ، اليذي قيدَّ
ر األشياء بمقاديرها ، وهذا هو الفارق بين لغة القرآن الكري  ولغة الش ر عنيد  ت الى ل  وهو مقدِّ

وفي كتاب هللا ، النظرة عند الش راء تجزيئية . وأصحاب الم لقات خصوصا ، الجاهلين عموما 
ي حيين فيي الشي ر ، لييس الشيمول مين فيدا جانب على حساب جانب آخر ، ف لُ دمَ شمولية ،   يُ 
و  يسمح فكُر الش راء بتلك النظيرة الشيمولية ، فالشياعر م بير عين فكيره هيو ، ، طبي ة الش ر 

ب  يحاول  توهو ليس فيلسوفا متخصصا في التفكير في الوجود ، وإنما هو م بر عن تجربة مرَّ 
مة الجزئيية فيي الشي ر تبقيى لغية ولكن م  هذه السي. وصفدا وصفا أمينا ، وتمثيل انطباع  عندا 

الش راء م يارا مدما نتبيَّن من  كثيرا من عادات المجتم  وأفكياره وعالقاتي  ، مين خيالل تجميي  
 . الجزئيات وترتيب األفكار 

 
من هنا كنا نجد في القرآن الكيري  هيذه اآلييات الكثييرة التيي تتحيدث عين مسيتقبل اإلنسيان 

فرد بمسيتقبل  ، منديا آييات كريميات وصيفن حيال المشيركين لتربط حاهر ال( لن)وتست مل فيدا 

، (81من اآلية: البقرة){رُ إهلَّا أايَّاما  مَعْدُودَوًوَقاالُوا لانْ تامَسَّنَا النَّا}: وتصوره  لما ب د الدنيا ، مندا قول  ت الى
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، فديذه اآلييات  (111مين اآليية: البقيرة){وْ ناصَـارَى وَقاالُوا لانْ يَدْعُلا الْجَنَّةا إهلَّا مَنْ كاا َ هُودا  أا}: ومثل  قول  

ومثيالتدا ، يتحيدثن عين الييو  اآلخير وهيو أمير مسيتقبلي ، وكانيت محاولية ب يا الكيافرين فيي 
دعوتد  أن النار لن تمسد  محاولة للقفز فوق الوقت تسيتبق ال صير لتحياول أن تديدئ مين روع 

من الوعد   نويسم  وابالخوف والرعب مما كان الكافرين ، ف القة الكافرين بالمستقبل ، مشحونة
وكان هنالك عدد آخر من اآليات يخا . أو من قصا األم  السالفة ، والوعيد في آيات القرآن 

وَإهذْ قُلْتُ ْ يَا مُو َـن لاـنْ نُـؤْمِنَ    }:الكافرين أيهاً لكن  يت لق بأحوالد  في الحياة الدنيا ، مثل قول  ت الى 

حَتَّن إهذاا هَلاََ قُلْتُ ْ لانْ يَبْعَثَ اللَّبُ مِنْ }:، ومندا قول  تبارك شأن   (55من اآلية: البقرة){اللَّبَ جَ ْرَوًلاََ حَتَّن نارَى 

، ، ول  يقتصر بيان حال المستقبل على الكافرين فقد جاءت آيات أخر (34من اآلية: رافر){بَعْدِهِ رَ ُوال 

، فدذه اآلية تبين للمسلمين  (92من اآلية: آل عمران){حَتَّن تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبوو َ لانْ تانَالُوا الْبهرَّ}: مندا قول  

أن اإلنفاق طريق للوصول إلى البر في المستقبل ، ويجب ارتنا  الحاهر لبإفادة من المسيتقبل ، 

، إن ما يمر على اإلنسان  (51من اآلية: التوبة){قُلْ لانْ يُصِيبَنَا إهلَّا مَا كاتابَ اللَّبُ لانَا}:ومثل ذلك قول  ت الى 

هيذه النظريية اإلسيالمية يجيب عليى اإلنسيان أن ي يي على وفق و،  من أحداث هو ما كتب  هللا ل 
 . ول إلى رها هللا في المستقبل للوصات   ويفد  كيف ينتف  من حي ، حقيقة الوجود

 
فيي هييوء   وتشييكيل ، تصيحيح الفكيير القيدي بأميا المخهيرمون فليي  يسيمح لديي  الوقيت ب ييد 

ة الفكر وال قييدة تحتياج إليى وقيت لييس بالقصيير لتغيير مين  الم طيات الجديد للقران الكري  ، فقوَّ
يسيي فد  ب ييد بييالنظر إلييى الوقييت ليي   أعتقييد أنَّ سييلوك اإلنسييان وتب ييا لدييذا التغيييير تتغييير لغتيي  ، ف

عليى المسيتقبل بصيورة  ت تميد و  ، نظرة شمولية ، فبقييت لغيتد  تسيتقي مين الماهييالمستقبل 
 .  كبيرة

 
يي مييا تقييدَّ ميين خييالل    تفسيييرا مقبييو  وم قييو  لقلَّيية اسييت مال الجيياهليين قييدِّ أي أعتقييد أنَّ
 .، وكثرة است مال القرآن الكري  لدذا الحرف (لن)والمخهرمين ل 

 
 
 

  ( مِـنْ : )ثاني عشر 

 
ألفييا ( 1454) راء حييرف كثييير ا سييت مال فييي اللغيية ال ربييية وقييد أحصيييت ليي  عنييد الشيي

ة وأرب مئيية وأرب يياً وخمسييين مييرَّ
لتكييون نسييبة اسييت مال  إلييى مجمييوع أبييياتد  فييي الييدواوين ،  (1)

عليى هيذا الحيرف ، أميا فيي القيرآن الكيري  فقيد  شيتملأكثر مين ربي  األبييات تإنَّ أي  ، %(22)
ة ان وأرب مئية وخمسييألفي( 2475)بلغت است ما ت   وسيب ين ميرَّ

إليى مجميوع  ، لتصيل نسيبت (2)
هيذا الحيرف ، وبيذا تكيون لغية  إنَّ أكثير مين نصيف اآلييات تحيوي أي  %( 51)إلى آيات القرآن 

ييا كييان علييي%( 25)القييرآن قييد توسيي ت فييي اسييت مال هييذا الحييرف بنسييبة  ال  عنييد    است ميي عمَّ

                                                 
 ( . الموسوعة الش رية )برنامج  إلىة يمكن الرجوع للبإحاطة بدذه المواه  مفصَّ   - 1
م جي  : ، أو لبإطيالع عليديا مجملية ينظير( جيام  األحادييث -نور )رنامج ب إلىة يمكن الرجوع للبإطالع على هذه المواه  مفصَّ   - 2

 . مواه  خمسة ، علما أنَّ  سقطت من إحصاءه 238 -589: األدوات الحروف 



 - 215 - 

فيي  ، وم  هذا ال دد الكبير يصبح هذا الحرف أكثر الحروف الثنائية والثالثية اسيت ما  الش راء
وكذا تنوعيت صيور اتصيال  بالهيمائر أو أسيماء ا سيتفدا  أكثير مين  .القرآن الكري  والدواوين 
 : ا ست ما ت في القرآن والش ر نه دا في هذا الجدول نماط منريره ، ولحصر هذه األ

 

 لامِن   لّمِن نممَّ ممَّا مِ َّ منِّي مِن ن مِن ما مِن   مِن ا مِنب مِن ن مِن   مِنَِ مِنََ مِنَّا مِن 

في  
القرآن 
 الكريم

2475 35 7  --662 4 91 95 610 11 7 11 1 644 32 28 1 

في 
دواوين 
 الشعراء

1115 33 7 13 7  --72 79 49 4 12 41  --22 2  -- --

 

ظاهرة است مال الحرف داخال على الهمائر التي تشيير إليى الجمي  والمثنيى فيي إن تبقى 
ما عليي  فيي ا سيت مال الشي ري ، فقيد وصيلت نسيبة اسيت مال الحيرف ا ست مال القرآني تفوق 
ا )داخال على هذه الهمائر  نَّ نُك  م  نُكن ، م  نُد  ، م  نُدَما ، م  نُدنَّ  ، م  ينُك  ، م   إليى  فيي القيرآن(  ، لَم 

، %( 7)من مجموع است مال الحرف القرآني ، فيي حيين كانيت فيي دواويين الشي راء %( 11)
فقد كانت نسبة ، ي است مال الحرف داخال على الهمائر التي تشير إلى المفرد وين كس الحال ف

نيكَ  )است مال الحرف داخال عليى نيك   م  ني ُ  ، م  نَديا ، م  نِّيي ، م  مين %( 14.8)فيي اليدواوين (  ، م 
من مجموع %( 3.5)مجموع است مالد  ل  ، في حين تراج ت هذه النسبة في القرآن لتصل إلى

آنفيا مين إن الخطياب القرآنيي ينحيو نحيو الجمي    قلتي  ني ، وفي هيذا تأكييد ل َميا ا ست مال القرآ
ويس ى إلصال  المجتم  ، في حين كيان الشي ر خطابيا ذاتييا  ، المفرد ، إذ هو يخاطب المجتم 

 . ئي  والقران شمولي  يموجدا إلى الفرد اآلخر  ، فدذا تجز

في الخطاب القرآنيي حتيى  عاليةالمذكر وكانت نسبة است مال الحرف داخال على همائر 
من مجموع ا ست مال القرآني للحرف ، وكانت في ا ست مال الش ري قيد %( 12)وصلت إلى 

، فييي حييين كييان اسييت مال الحييرف داخييال علييى هييمائر المانييث فييي ا سييت مال %( 9.8)بلغييت
لقرآنيي وتراج يت فيي الخطياب ا ، من مجميوع اسيت ما ت الشي راء للحيرف%( 7.1)الش ري 

،   ي ني هذا قلَّة رعاية القرآن لشياون الميرأة إطالقيا و  إجحافيا بحقديا ؛ %( 3.2)لتصل إلى 
ألن القرآن كتاب نزل بلغة ال رب مراعيا أعرافد  ، وكان عرف المجتم  الجياهلي أن الخطياب 

فخياطبد   يكون للرجل ، ولو ارتف ت نسبة خطاب المرأة المفردة فيي القيرآن لربَّميا نفيروا مني  ،
 . القرآن من حيث يريدون لكن  فرا للمرأة حقوقدا ، ورف  مكانتدا من حيث يريد هللا ت الى 

 
، ويبييدو أنَّ كثيييرا ميين ( التب يييا وا بتييداء)لفييظ مشييترك ، ليي  م نيييان مركزيييان ( ميين)

يي  ليي   ، سييو  هييذين الم نيييين (1)اللغييويين ليي  يتنبدييوا لدييذا ، فييي حييين صييرَّ  بيي  ابيين جنييي وتنبَّ
المركزيين هنالك عددل من الم اني الدامشية التيي رافقيت هيذين الم نييين ، وكيان استشيداد كتيب 

يقتصر تقريبا على األمثلية القرآنيية، ولي  تيذكر إ َّ أرب ية أمثلية شي رية واحيد ( م اني الحروف)
نيد قل َّي ة اسيت مال تليك الم ياني ععين  ، وقيد ي طيي هيذا انطباعيا(2)مندا فقط كيان  ميرئ القييس

الش راء ، لكنَّ هذا ا نطباع قد يكيون متسيرعا وريير دقييق ، إذ اسيت مَل الشي راُء هيذه الم ياني 
ا الم نيان المركزيان فاست مالدما من الكثرة بما يغني عن الحاجة إلى ا ستشداد لدميا  بكثرٍة ، أمَّ

وتكفي نظرة عابرة إلى أيٍّ من الدواوين لتثبت هذا
ا الم اني الد (3) امشية فدي أيهياً ليسيت ، وأمَّ

                                                 
 . 111: الفصل الثاني : ، وينظر م   111 -111\3: الخصائا  : ظ - 1
 ، اللبياب فيي عليل البنياء233:، أسيرا ال ربيية49:ي اللغية، رسالتان في98 -97:، م اني الحروف51،72،82:حروف الم اني: ظ   - 2

الجنييى  ،325 -322:، رصييف المبيياني141:، شيير  ألفييية ابيين مالييك148 -147:، البيييان فييي شيير  اللميي 353\1:واإلعييراب
  .322-323\3:ألسلوب القرآن الكري  ، دراسات28-21\3:، أوهح المسالك431 -419:، مغني اللبيب323 -314:الداني 

: ، شيير  ديييوان زهييير14: ديييوان الحييارث بيين حلييزة  ،178(: درييية الخطيييب)ديييوان طرفيية ،157:  بيين ال بييد ديييوان طرفيية: ظ   - 3
 . 171، 35: شر  ديوان لبيد، 281
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ليوا لي  بقولي  ت يالى بيان الجنسقليلة ا ست مال فم نى  مَـا  }: الذي يرافق م نيى التب ييا قيد مثَّ

ة ( ميا ومدميا)كثيرا ما تق  بدذا الم نى ب يد( من)إن:  ، وقالوا (112:البقرة من اآلية){نانسَخْ مِنْ آيَةٍ لشيدَّ

 :(2)، ومن  قول زهير(1)الم نىوقد اعتاد الش راء است مال هذا ، إبدامدما 
 (طويلال)  

ـــٍة       وَمَ مـــا تا ُــــن  ِنــــدَ    اِمــــرهٍ  مِــــن َعليقـا
 

ـــ ه    وَإه  عالا ــــا تا فــــن  َلــــن النــــاسه تُعلـا
 

الدامشي الذي يرافق م نى ابتداء الغاية كان من الم اني التي استشددوا لدا  الت ليلوم نى 
 :(3)بقول امرئ القيس

 (متقاربال)  

ــ ــاءَني        وَذالِــــــــــ ــإٍ جــــــــــ ــن نابَــــــــــ  ََ مِــــــــــ
 

  َــــــــــن أابــــــــــي األا ــــــــــوَدِ أُنـبئْـــــــــــتبُ وَ 
 

حملت م نى الت لييل ( من)ما ي اني  الشاعر من السدر واألل  كان بسبب النبأ الذي جاءه ف 
 .والسببية فهال عن كوندا بداية السدر ومصدره 

 

 :(4)قد يرافق م نى التب يا ، كما في قول زهير  البدليَّةم نى 
 (واف رال)  

ــــــــــلا أاهلُــــــــــــبُ مِنـــــــــــبُ فابــــــــــــانوا           تاحَمَـّ
 

ــومُ   ــ ُ  رُ ـــــــــــ ــاتِبِ مِنـــــــــــ  وَيف  َرَصـــــــــــ
 

ن أهل الحي ب د أن بانوا عن  وم نى ا بتداء مالرسو  التي بقيت في ال رصات هي بديل 
 .المركزي ما زال جزء من  محفوظا في الم نى فد  مصدر تلك الرسو  التي بقيت ب ده  

 

فهال عن م ناهيا المركيزي ، ولي  يستشيدد النحياة  (إلى)م نى ا بتدائية ( من)وقد تحوي 
 :(5)لدذا الم نى بقول بليغ من كال  ال رب ، في حين نجُد خيَر مثاٍل لدا قوَل لبيٍد 

 (واف رال)  

        يَشـــــــتا ُ مِثلُـــــــََ مِـــــــن دِيـــــــارٍ وَهَـــــــل 
 

 دَوارهسَ بَــــــــــــ َ تُ ــــــــــــتِ َ وَارِــــــــــــ ته    
 

 . الشوق   صدور   مبدأُ  ، والديارُ  فالشوق إلى الديار  
 :(2)ل الحارث بن حلزةوا بتدائية كما في ق( من)قد يرافق  (عن)م نى وكذا 

 (خفيفال)  

 الـــــــــ        ثُــــــــ َّ فــــــــاءَوا مِنــــــــ ُ  بهقاصِــــــــمَةِ 
 

 ـــــــــــَِّ ره وَال يــــــــــ دُ الغاليــــــــــلا اثــــــــــاءُ (مـ)
 

 :(7)وكذا في قول زهير 
 (بس يطال)  

ــا    ــن مــ ــدو َ  َلــ ـ ــ ٍ         مُحَسَـّ ــن نِعَــ ــا َ مِــ  كــ
 

ـــبُ حُسِــــدوا       ـــبُ مِنــــ ُ  مــــا لـا  ال يَنــــزهاُ اللـا
 

فالنزع يكون عند  ألن  إب اد الشيء عن الجسد ، لكن  است مل هنا من للد لة على م ناها 
 .المركزي وهو ا بتداء مصحوبا بالم نى المجاوزة والب د الدامشي 

                                                 
، 32:شير  دييوان زهيير ،49(:درية الخطييب)ديوان طرفة ،31:بن ال بد ، ديوان طرفة13،14،21:ديوان الحارث بن حلزة: ظ   - 1

 . 7،115: لبيدشر  ديوان 
 .289:شر  القصائد السب  الطوال الجاهليات: ، وينظر م    32 :شر  ديوان زهير    - 2
 .185: ديوان امرئ القيس   - 3
 . 218:شر  ديوان زهير   - 4
 . 75:  شر  ديوان لبيد  - 5
 . 84:البيت رق   12: ، ومثل  صفحة 14:ديوان الحارث بن حلزة   - 2
 . 282:  هيرشر  ديوان ز  - 7
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 : وذكر ل  من القرآن قول  ت الى ،(عند)ل  موافقتداالدامشية التي ذكرت ( من)ومن م اني 

، أي لن تغني عنيد  (11:من اآلية: آل عمران){إه َّ ٱلَّذِينَ كافارُواْ لان تُغْنِيَ  َنْ ُ ْ أامْوَالُ ُ ْ وَالا أاوْالادُهُ  مِّنَ ٱللَّبِ شَيْئا }

ييية هللا ت يييالى، وقييييل هيييي هنيييا بدليَّ
مشيييي فيييي قيييول مثيييل هيييذا الم نيييى الدايمكييين أن نيييتلمس ، و(1)

 :(2)الحارث
 (خفيفال)  

 فاتانَـــــــــــوَّرُت ناَرهـــــــــــا مِـــــــــــن َبعيـــــــــــٍد       
 

ــزارٍ   ـــــ ــ ءُ  به ـا ــََ الصــــــ ــاتَ مِنــــــ  هَي ــــــ
 

يصيطلي عنيدها ، وإن أن أي هيدات عندك  الصالُء ؛ ألندا َبُ َدت  عن  ، ول  ي د باإلمكان 
 .كانت هي ونارها مبدأ ذلك الدفء 

 

 فم نيى الظرفييةا بتدائية م  م ناها المركيزي ( من)لتدا كُثَرت  الم اني الدامشية التي حم

(9: الجم ة من اآليية ){إهذاا نُودِإَ لِلصَّ َوِ مِن يَوْمه ٱلْجُمُعَةِ}: قد ذكروا ل  مثال قول  ت الى
، نجيد لي  مثييال  (3)

 :(4)في قول زهير 
 (طويلال)  

ـــــوتِ أانَّ ــــــا     ــذاها مِــــــن  امــــــرَوِ اثـا ـــ  فاأانقـا
       

ــره النَبـــــــلا تُقصَـــــــدِ رَأات أا  ــا إه  تانُِـــــ  نَّ ـــــ
 

وقت اإلنقاذ كان وقَت أن  َعلتَدا َرمَرةُ الموت  لكن بداية اإلنقياذ كانيت رميرة الميوت أيهيا 
فدنا تداخل الم نى البداية والظرفية ، وهيذا ا سيت مال البالريي اسيت مال مقصيود فيي اللغية وليو 

ت علي  جزءا من ال( في)كان الشاعر است مل   .م نى ا بتداء لفوَّ
 

الشيور  ){يٍّيَنُِرُو َ مِن طارْفٍ عَفِ}:في قول  ت الى (الباء)م نى وقد أعطت ( من)واست ملت 

لت القول فيما تقدَّ  ، وعرَف الش ُر مثَل هذا ، قال  (45:من اآلية   :(5)القيس امرا، وقد فصَّ
 (سري ال)  

ــا ه مِـــــــن مالِـــــــٍَ            ــــــرَّتِ العَينـــــ ــد قـا ــــ  قـا
 

ــن   ــن كاهِـــــــله   وَمِـــــ ــ   َمـــــــروٍ وَمِـــــ  بَـــــ
 

ت بمالك وف ال  وببني عمرو وكاهل ، ومند  كان ذلك القيرار ، فدي  سيبب    فال ينان قد قرَّ
ه ، اجتميياع الم يياني بدييذا الشييكل   يمكيين أن يييادَّ  إ َّ ميين خييالل اجتميياع الم يياني اوآلتيي  ومبييد

 .الدامشية م  الم نى المركزي للحرف 
  

وَناصَـرْنااهُ مِـنَ ٱلْقاـوْمه ٱلَّـذِينَ كاـذَّبُواْ      }: فيي نحيو قولي   (عليى)بم نيى  تيأتي( مين)وكذا قييل إن 

، أي عليد  ، فالنصر من القو  الظالمين ، وفيي  عليو  وارتفياعل فيوقد  ، ( 77:األنبياء من اآليية ){بهآيَاتِنَا

يُل  ،  ناهيا المركيزيفيي  م نيى ا سيت الء زييادًة عليى م ( مين)ويبدو أن  ميرئ القييس بيتيا ُيَحمِّ
 :(2)وذلك قول 

 (طويلال)  

                                                 
 . 424: مغني اللبيب : ظ   - 1
 . 84:البيت رق   12: ، ومثل  صفحة 14:ديوان الحارث بن حلزة   - 2
دراسات ألسلوب القران الكيري   ،421\4: ، البرهان 298\2: ، شر  الرهي على الكافية128\2: التبيان في إعراب القران :ظ   - 3

 :3\418. 
 . 229:  شر  ديوان زهير  - 4
 . 121: ديوان امرئ القيس   - 5
 . 121: ديوان امرئ القيس   - 2
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ــرٍ         ــــ ــــــبَّ كاســـــــرحا ه الغا ـــــــن مُتامَطـب  أاقـا
 

ـــد تاحَــــدَّرا   ـــرى اثــــاءَ مِــــن أا طافِــــبِ قـا  تـا
 

يير أي سييابق ، يقييال جيياءت  (1)يصييف فرسيي  بأنيي  أقييب  أي هييامر كييذئب الغهييى ، وُمَتَمطِّ
رة أي يسبق ب هيدا ب هيا ، والمياء يرييد بي  ا ل يرق اليذي أخيذ يجير  مين أعطافي  الخيل متمطِّ

فم نيى الفوقيية وا سيت الء ، ، وهيذا الجرييان يكيون فيوق المنكبيين نيزو  مندميا  (2)وهما منكباه
ز ر  إذ المنكبيان هميا مصيدر َفي، بيل   يفيارق الم نيى اليرئيس ، على المنكبين موجودل بكيل حيال 

 .وعليدما يسيل ، فمندما يجري ، ال رق 
 

ل القول في هذا المبحث باحثل م اصرل بميا   أما م نى التوكيد  عندما تكون زائدة فقد فص ً
في المواه  التي زع  األخفر ( من)تطرد د لة :)) يستوجب الزيادة قائال في نداية مبحث  القيِّ 

بإتقيان النحياة ( مين)وريره ورودها زائدة ، على م نى التب يا ، وهيو مين الم ياني األصيليَّة لي 
توكييد ( مين)، ويصح أن تفيد ...ابتدائية في َمواهَ  أُخر  ،( من)لغويين ، وترد والمفسرين وال

ا كان القصُد من هذه الكلمة  ، قولي  هيذا يتفيق مي  ميا (3) .((ال بارة ، و  يصحُّ القول بزيادتدا ،أيَّ
د أراه في نظرية الم ني المركزي والم اني الدامشية ، فقد حدد الم نيين المركزيين ولحظ اطيرا

التب يهيييَّة تحمييل م نييى ( ميين)فييي تلييك المواهيي  علييى التب يييا ، وعلييي  أقييول إن ( ميين)د ليية 
التوكيد هامشيا أكثر من ا بتدائية التي قد تأتي ب  أيها ، وم نى التوكيد يبقى م نى هامشيا يأتي 

 .بف ل ال وامل التي يوفرها السياق 
 

القرآن الكيري  وفيي دواويين أصيحاب  كثيرة ا ست مال فيالمن الحروف ( من )لقد كانت 
ا بتدائيية ، وتيأتي ( مين)التب يهييَّة و( من)وكانت على قسمين ، أعني عندنا حرفين  الم لقات ،

ة تحمل فيديا مي  م ناهيا المركيزي م يان أخير قيد أشيرت إليى  يكل واحد مندما في سياقات خاصَّ
بيل نيزول القيرآن الكيري  ، لكينَّ أكثرها ، وكانت تلك الم ياني م روفية فيي ا سيت مال الشي ري ق

ية ، واسيت مال ، فهل الكشف عندا ي ود للنا القرآني  وميا حيفَّ بي  مين دراسيات لغويية ود ليَّ
ة في است مال كلِّ حرف سواًء في د لت   د بصوٍر خاصَّ الم نى قبل القرآن ، ل  يمن   من أن يتفرَّ

د بديا القيرآن ، بيل المركزية أو في م انيي  الدامشييَّة ، ولسيُت هنيا بصيدد  تتبي  الصيور التيي تفيرَّ
د بدا القرآن ول  يكن الش راء قد عرفوها قبيل  أحاول أن أرصد ا ست ما ت أو الم اني التي تفرَّ

 . نزول  
 

 :وبغية م رفة است ما ت الش راء ونسبدا وأشكالدا أه  هذا الجدول لبياندا 
 

 اجملموا ممَّن ممَّا منِّي من نَّ من ما من   من ا منب من   منَِ منََ منَّا من 
نسبتب 
 اثئوية

 %27 193--  4 4 7 1 2 5 11--  1 2 1 155 القيس امرؤ

 %24 115-- --  1 1 1 2 8 4--  1 2 2 83 طرفة بن العبد

 %27 49 1 2-- -- --  1 1 2--  1--  5 32 الحارث بن حلزة

 %27 79-- -- -- -- --  5 4 4 1 1--  11 54 عمرو بن كلثوم

 %22 422 3 4 19 3--  13 15 18 3 8 1 7 372 عنترة بن شداد
 %31 272--  2 2 1 1 12 25 23 3 1--  3 199 زهير بن أبي سلمى

 %21 282 2 11 11--  1 14 21 14-- --  2 5 212 لبيد بن ربيعة

                                                 
ئُب َرهًى  :ويقال  ، َشَجرال نوع من  :الَغَهى  - 1 َطيى: والَغَهيى. نسبة إلى هيذا الشيجرذ   ، قيالمين َنبيات  الرميل لي  َهيَدب كَديَدب  األَر 

ي ليَ  ذليك، واح   )) ابن سييده ر  َتيُب بياألَل ف  و  أَد  َرت ي  هناليك ،: ، وأَهيُل الَغَهيى...دُتي  َرهياةل ،وقيال ث ليب ُيك  يٍد لَكث  ، عين ..أَهيُل َنج 
يُر النياس إ   إذا أَراد أَن ُيغييَر،: وال رب تقول: ث لب ئُب الَغَهى، وإ نما صار كيذا ألَني    ُيباش  ئاب  ذ  بُث الذِّ ئياُب الَغَهيى...أَخ  : ، وذ 

َظلة، ُشبُِّدوا ب ث دابُنو ك ب  بن  مالك  بن َحن   .431\4( : رها)مادة : لسان ال رب : ينظر . ((  تلك الذئاب  لُخب 
 .  197\1: شر  األش ار الستة الجاهلية :ظ   - 2
، 317\2: كتيياب: ، وينظيير م يي  131: الحييروف الزائييدة فييي هييوء الدراسييات القرآنييية: القسيي  األول  \م جيي  الجمليية القرآنييية   - 3

: ، البرهيييان 485\1: ، شييير  جميييل الزجييياجي377\1: نصييياف فيييي مسيييائل الخيييالف ، اإل421، 137\4، 45\1: المقتهيييب 
 .143:، التراكيب اللغوية في ال ربية4138 -419: ، دراسات ألسلوب القرآن الكري  421\4
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 %22 1454 2 22 41 12 4 49 79 72 7 13 7 33 1115 المجموع

 
  لديذا الحيرف كيان زهيير اليذي بلغيت نسيبة اسيت مال  إليى مجميوع أكثر الش راء اسيت ما

 وأقييلُّ الشيي راء كييان لبيييد ، وكانييت نسييبت  إلييى مجمييوع أبيييات ديوانيي ، %( 31)أبيييات ديوانيي 
نيك  )، وكثر است مال عنترة للحرف داخيال عليى هيمير المخاطبية%(21)  يفوصيل إليى ثميان( م 

صيييغة ، ول ييلَّ لدييذا مييا يسييور  ، وذلييك ب ييده عيين مييرات ليكييون أكثيير الشيي راء اسييت ما  لدييذه ال
دا  ده يخاطبيي رة عنيي حبيبتيي  عبليية التييي صيي ب علييي  فراقدييا ، فمييا كييان منيي  إ َّ تصييورها حاهيي

وقييد تكييرر هييذا مييرارا فييي حييروف أخيير ، وليييس هييذا فحسييب فقييد كييان عنتييرة أكثيير  ، ويكلمدييا
نِّي)الش راء است ما  للحرف داخال على همير المتكل   ة( 19)فقد جاء عنده في الديوان ( م  ، مرَّ

وتفسير هذا في ما أعتقد وبحسب ما تبيَّن من است مال  لحرف أخر، أنَّ  يتحدث عن نفس  كثيرا ، 
 عتداده بدا وثقت  ال الية بأف ال  وشجاعت  وبطو تي  ، هيذا مين جدية ومين جدية أخير  ، ييتكل  

وأهيل عشييرت  اليذين َبُ يَد عيند  ، وفيي هيذا أخباره ويشي دا بين النياس لتصيل إليى حبيبتي   على
  .الحديث المتواصل محاولة إلثبات الذات وترسي  مكانت  في القبيلة وإن كان رائبا عندا 

 
ن)ترتف  نسبة است مال  َديا ، )وهي داخلة عليى هيمائر المفيرد ( م  ن  يُ  ، م  ن  يك  ، م  ن  يَك ، م  ن  م 

يييي نِّ أي خميييس %( 19)وع اسيييت ما ت  للحيييرف عنيييد زهيييير وتبليييغ نسيييبتدا عنيييده إليييى مجمييي( م 
، ومن ب دهما ييأتي %( 12)ا ست ما ت ، ويأتي من ب ده لبيد الذي انخفهت نسبتدا عنده إلى 

ييُر ظيياهرة اسييت مال %( 13)وكانييت نسييبة اسييت مال  للحييرف ميي  هييذه الهييمائر ، عنتييرة  ، وأفسِّ
ونظرتي  إليى ميا  ، بالشيخاهمائر المفرد أكثر من است مال همائر الجم  بيأن الشياعر ُي نيى 

ةل ، أساسدا الفرد وليس المجتم  ، وأنا  ية متسيقة مي   أعتقد أنَّ حول  نظرةل تجزيئيَّ النظيرة التجزيئيَّ
إن هيذا . فالم يشة في الصيحراء قيد فرهيت علييد  مثيل هيذا المنيال ، حياة ال ربي في الجاهلية 

ا هو مالحظات اعتقدها دقيقة ؛ ألنديا تقيو  التفسير   يمثل قانونا علميا ثابتا   يمكن نقه  ، إنم
ومالمح الفكر عنده  من خالل  ، ومتاب ة طرق م يشتد ، على تقصي حياة ال رب قبل اإلسال  

 .لغتد  وعالقتدا بفكره  
 

ُدنَّ )داخليية علييى هييمائر اإلنيياث ( ميين)كييان أكثيير الشيي راء اسييت ما  ليي  يين  َدييا ، م  ن  ييك  ، م  ن  ( م 
أي قرابية نصيف الخميس مين مجميوع اسيت ما ت  %( 9.7)ت مال  لديا زهير؛ إذ بلغت نسيبة اسي

ويأتي من ب دهما لبيد الذي انخفهت النسيبة عنيده ، %( 9.5)للحرف في الديوان ، ومثل  طرفة
من مجموع است ما ت  للحرف ، تسجل المرأة حهورا في است مال زهيير %( 7.3)لتصل إلى 

رع بالحك  هنيا بيل سينرقب اسيت مالدا فيي الحيروف أكثر من ريره في هذا الحرف ، لكن لن نتس
 . عودة في المبحث الثاني إليدا  األخر  لتكون الصورة أكمل ، فلنا

  ( ها : )ثالث عشر 

 
ب يٍ  ، ويأتي مطردا في أرب ة مواه  حرفُ ( ها) َتن 

(1): 
ذا ، وذي ، وذه ، وذان ، وذييين ، وتييان ، وتييين ، وأو ء ، ) ميي  أسييماء اإلشييارة وهييي  -1

هَـذاا صِـرَا س   }:، و  تلز  م   إ َّ إذا أريد القرب والحهيور ، ومني  قولي  ت يالى  (2)(وهنا

                                                 
،  414: رصييف المبيياني  ، : \4: شيير  الرهييي علييى الكافييية  ،112-113 \8: شيير  المفصييل  ، 73: حييروف الم يياني : ظ   - 1

 .  475،481\15( : ها)مادة: لسان ال رب  ، 455: ، مغني اللبيب 342: الداني  الجنى
 .  132 – 131\1: ، شر  ابن عقيل 111-98: شر  قطر الند  :ظ   - 2
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، وربما جاءت م  اس  اإلشارة المقرون بالكاف ، ومني  قيول  (51من اآلية: آل عمران){مُسْتاقِي ٌ

 : (1)طرفة 
 (الطويل)  

ــرونا          ـــــــ اءَ ال يُن ِــــــ  رَأايــــــــعُ بَــــــــ   ـا
 

 الطِــــــرافِ اثُمَــــــدَّدِ   ذاكاهَــــــ وَال أاهــــــلُ  
 

؛ لكثيرة ( لكهيذا)ن بالكياف واليال  ، فيال يقيال قيل و  يقياس عليي  ، و  تيأتي مي  المقيرو
 . (2)الزوائد

 زمية هنيا ؛ ( هيا)في النداء ، للتوصل بدا إلى نداء ما في  األلف واليال  ، وقييل ( أي  )م   -2
تي تشترط فيدا ، ولدذا السبب يقيال فيي بسبب ما فاتدا من اإلهافة ال( أي  )ألندا كالصلة ل 

 . (21من اآلية: البقرة){يَا أايو َا النَّاسُ ا ْبُدُوا رَبَّ ُ }:ومندا قول  ت الى . صلة وتنبي  ( ها)إعراب 

، ( هيا أنيا ذا)م  همير الرف  المنفصل إذا كان مبتدأ مخبرا عن  باسي  اإلشيارة ، كقيولد   -3

، وقييل فيي هيذا ( 119مين اآليية: آل عميران){أُوالءِ تُحِبوـونا ُ ْ وَال يُحِبوـونا ُ ْ  هَا أانْتُ ْ }:ومن  قول  ت الى 

، وردَّ علييد  بأنديا قيد تيدخل عليى  (3)فقيدمت ، التي كانت داخلة على اس  اإلشارة: النوع 

ــتُ ْ  هَــا} : كمييا فييي قوليي  ، الداخليية علييى اسيي  اإلشييارة  ــؤُالأانْ ــاجَجْتُ ْهَ ميين : آل عمييران){ءِ حَ

: أن  يقيال: ذكر المراديُّ .  (4)، وأجاب ابن هشا  عن هذا بأندا أعيدت ثانية للتوكيد(22آلييةا
، وأكثر هذه األقوال اسيت ما  األول ثي  الثياني ثي  ( أنا هذا)، و( ها أنا هذا)، و( ها أنا ذا)

َف ب :))في حين قال الفراء .  (5)الثالث ا وهذان هذ)ال رب إذا جاءت إلى اس  ُمكنَّى قد ُوص 
قوا بين ( وها ء  يى بيندميا ، وذليك فيي جدية التقرييب   فيي ( ذا)و( هيا)فرَّ وج ليوا الُمكنَّ
 . (هيذا أنيا)، و  يكادون يقولون ( ها أنا ذا:)فيقول القائل ( أين أنت : )فيقولون  ريرها ،

 .(2) .((وكذلك في التثنية والجم  

ية ،  كقيولد  م  اسي  هللا ت يالى فيي القسي  ، عنيد حيذف الحيرف خ -4 َ لَين  : )اصَّ ، ( هيا هللا ألف 
أعثير لي  عليى شياهد واحيد فيي وعلى الرر  من ادعاء النحياة اطيراد هيذا النيوع ، إنيي لي  

الم لقيات ، فقيد توسي ت فيي البحيث ولي  يفليح فهيال عين أصيحاب أش ار الجاهليين كلدي  
زعمدي  هيذا يكيون ا ليذوكذا ل  يرد مثل هذا في ا ست مال القرآني لدذا الحيرف ، . الجدد 

رير دقيق ، وقد يكون هذا ا ست مال موجودا في لغة ب ا القبائل ال ربية ، أو قيد يكيون 
في اللغة ال ربية الفصييحة البليغية  مست مال في لغة الحياة اليومية ، لكن  يقينا ريَر موجودٍ 

 . (ش رها وقرآندا)المشتركة 
 

هيا السيال  )و ( هيا أنيا أف يل)التنبيي  فيقيال  تق  في ريير المواهي  المتقدمية ، إذا أرييدقد و
َتنبَّ  : بم نى ( ها)، وقد تست مل مفردة (عليك 

(7). 
 

عنيد أصيحاب الم لقيات قلييال ؛ فبليغ مجميوع اسيت ما تد  ليي  ( هيا)اسيت مل حيرف التنبيي  
ة في مجموع دواويند  ، لتكون نسبة است مال هذا الحرف إلى مجموع تاثن( 52) ين وخمسين مرَّ

                                                 
 . 45(:درية الخطيب)ديوان طرفة، 27: ديوان طرفة بن ال بد   - 1
 .  11\1: التبيان في إعراب القرآن : ينظر م  المصادر المذكورة في الدامر الثالث من هذا المبحث   - 2
 . 44 -34\1: ، مجالس ث لب 232\1( : الفراء)م اني القرآن : ظ   - 3
 .452: مغني اللبيب : ط   - 4
 . 343: الجنى الداني : ظ   - 5
 . 232\1: م اني القرآن   - 2
 .221:روف الم اني في م ج  لسان ال ربح، 344:، الجنى الداني412:، رصف المباني344–343\1:سر صناعة اإلعراب :ظ -7
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كل ألف بيت شي ري ، وسيأذكر فيي هيذا الجيدول في تس ة است ما ت %( 1.9)بيات الدواوين أ
  :كل نوع ، لنتبيَّن األنواع المست ملة والش راء المست ملين لدا ل الش راء واست مال، ( ها)أنواع 
 

 اس  الشاعر ت

 :ة  الداخلة  على   التنبيديَّ ( ها) است ما ت 
است مال 

( ها)
 للتنبي 

وع  مجم
است ما ت 
 الشاعر

نسبة  
است ما ت  
الشاعر إلى  
 مجموع أبيات   

 الرف  همير أيُّ  اس  اإلشارة

 ها أنا أيُّدا هذي هذه هذاك هذا

 %1.1 8-- --  3-- -- --  5 القيس  امرا 1

 %1.1 5-- --  1-- --  1 3 طرفة بن ال بد 2

 %1.2 3-- --  3-- -- -- --  الحارث بن حلِّزة  3

-- -- -- -- -- -- -- -- --  عمرو بن كلثو   4

 1.1 21 1 4 1--  3--  11 عنترة بن شداد  5

 %1.44 4 1--  1--  1--  1 زهير بن أبي سلمى 2

 %1.91 12-- --  1 1-- --  11 لبيد بن ربي ة  7

 %1.93 52 2 2 11 1 4 1 31 المجموع

 

التنبيديية اسيت ما  هيي اسيت مالدا ( هيا)نا أنَّ أكثير صيور إنَّ تحليل بيانات الجدول تظدر ل
قاربيت نسيبة اسيت مال  أن  وقيدالذي يشار بي  إليى المفيرد الميذكر ، ( ذا)داخلة على اس  اإلشارة 

( أي  )داخلية عليى ( هيا)تصل إلى ثلثي مجموع اسيت ما ت الشي راء ، وييأتي مين ب يده اسيت مال 
نداء ما في  األليف واليال  ، وقيد بلغيت نسيبة اسيت مال  ُخميَس  التي يتوصل بدا إلى( أيُّدا)لتصبح 

إذ ، ، أما اإلشارة إلى المفردة المانثة فقليل جدا ( ها)مجموع است ما ت الش راء لحرف التنبي  
ومييا يفديي  ممييا تقييد  أن القريييب . كانييت نسييبت  نصييف ال شيير ميين مجمييوع اسييت ما ت الشيي راء 

وأصييحاب الم لقييات خصوصييا هييو اإلشييارة إلييى ، عمومييا الحاهيير إلييى رو  الشيياعر الجيياهلي 
 . ، ومن ب دهما اإلشارة إلى األنثى ( أل )المفرد المذكر ، ث  نداء الم رف ب 

 

ييموا ( األشييخاا)ليييس المقصييود ميين المفييرد المييذكر هنييا  فقييط ،   ولكيين النحيياة حينمييا قسَّ
الميذكر )  فيي الوجيود ، هيي لى مذكر ومانث أصبحت هنالك ثنائية تماثل ثنائيية كبيرعاأللفاظ 
ة ( والمانث ة أسياس البقياء  –ولما كان ال ربي ي تزُّ بالرجولة والذكورة لما تتميز ب  من قوَّ والقوَّ

أصبح ال ربي ي تزُّ بكل ما يشيير إليى الرجولية التيي أهيحت  –في الصحراء ، وعند الجاهليين 
 : (1)عنده رمز القوة فقول عنترة  

 (الرم  ل)  

ــــــوى         إه  تا ُـــــــ  ن تاشـــــــ و لِأاوجـــــــااه ا ـا
 

 الوَجَـــــــ هَـــــــذا  فاأانـــــــا أاشـــــــفيََ مِـــــــن 
 

ظ  وهيو م نيى ييدل  عليي  لفي،    ا ، بيل يشيير بي  إليى م نيى الوجي   يشير في  إلى شخي
 : (2)مذكر ، ومثل  قول  أيهاً 

 (الواف  ر)  

ــ ه حَتّــــــن          ــذا ا ِلــــ ــدَ هَــــ ــأاج َلُ بَعــــ   َــــ
 

 البَــــــــــــوادإأُريــــــــــــقُ دَمَ ا اوا ِــــــــــــره وَ 
 

مفدو  محتر  عند البشر أجم د  ، وهذا المفدو  السامي ييدل  عليي  لفيظ ميذكر ، ( الحل )ف 
 : (3)وهكذا قول طرفة

 (الطويل)  

                                                 
 . 278: أش ار عنترة ال بسي  - 1
 . 22: (فوزي عطوي)ديوان عنترة   - 2
 . 92(: درية الخطيب)ديوان طرفة،  81:ديوان طرفة بن ال بد   - 3
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ــلِنا         ــةا وَصــــ ـــ  قِفــــــي ال يَ ُــــــن هَــــــذا تاعِلَـّ
 

ــن ناوالِــــــــَِ     ــبَ ٍ وَال ذا حَِ نــــــــا مِــــــ  لِــــــ
 

دلُّ علي  لفظ مذكر ، ولي  تكين اإلشيارة وهذا المفدو  ي( الصدود والدجران)فدو يشير إلى 
، فدناك إشارات كانت تدلُّ على األفراد كقول امرئ القيس كلدا على هذا النحو( هذا)ب 

(1): 
 (الطويل)  

ــد رَ ِـــ      يُتُب       إهذا قُلـــعُ هَـــذا صـــاحِبٌ قـا
 

ــرا    ــدِّلعُ آعَــــ ــا ه بُــــ ــبِ العَينــــ ـــ ــرَّت بـه ـــ  وَقـا
 

 
ف بي   (أي  )الداخلة على ( ها)أما است مال  ، ورالبيا ميا ( لي ا)فكان للتوصل إلى نداء الم يرَّ

را وريَر ظاهرٍ   : (3)، كقول امرئ القيس(2)كان حرف النداء مقدَّ
 (الطويل)  

 أاال أايو ـــــــا اللايــــــــلُ الطاويــــــــلُ أاال اِ الــــــــي        
 

ــله    ــ ــََ بهأامثـا ــبايُ مِنـــ ــا اإلهصـــ ــبحٍ وَمـــ  بهصُـــ
 

 
 : (4)في قول الحارث بن حلِّزة  كما( أيدا)وقد جاء حرف النداء ظاهرا م  

 (السري )  

 يــــــــــا أايو ــــــــــا اُثزمِــــــــــُ  ثُــــــــــ َّ اِنثانــــــــــن       
 

ــاحِ ُ    ــاخلإ وَال الشــــــــ ــََ ا ــــــــ  ال يَثنِــــــــ
 

 
 :(5)م  همير الرف  المنفصل فقد جاء ثالث مرات عند عنترة مندا قول ( ها)أما است مال 

 (الواف  ر)  

ــفي   ــومَ أاشـــ ــرخَلتُ اليَـــ ــد بَـــ ــ ــا قـا ــا أانـــ  وَهـــ
 

 ؤادإ مِــــــــن ُ ُ وَ اليــــــــلا صَــــــــدرإفُــــــــ 
 

مثل هذا البيت ، وفي هذا ا ست مال رد  ( أنا)داخلة على ( ها)وفي البيتين اآلخرين كانت 
الداخلة عليى هيمير الرفي  ، هيي نفسيدا الداخلية عليى اسي  اإلشيارة ( ها)إن  :آخر على من قال 

، وفيي قولي  ف هيذا إليى ذاك اليرد فقدمت ، وقد نقلت آنفا ردَّ ب ا ال لماء على هذا القول فيها
 .ب دهما ( ذا)رد  أيهاً على من يوجب ذكر ( ها أنا)

 
التنبيدية في المواه  المتقدمة مطردا في ا ست مال ، لكندا قد تدخل فيي ( ها)كان دخول 

 : (2)رير هذه المواه  ، مندا قول زهير
 (البسيط)  

ـــــبِ ذا قاسَــــــما              تاعَلَّمَــــــن هــــــا لاعَمــــــرُ اللـا
 

ــلَُِ     ــنَ تانسَــ ــر أايــ ــذار ََِ وَاِنُِــ ـ ــدِر بـه  فااِقــ
 

هنا للتنبي  على القس  ، وهذا التنبي  م  القس  يراد من  لفت النظر إلى أهمية ( ها)فجاءت  
 :(7)في قول للتنبي  عند عنترة أيهاً وجاءت . األمر الذي يريد الشاعر قول  

 (طويلال)  

                                                 
 . 212 \1:لستة الجاهلية شر  األش ار ا: وينظر م    .29:ديوان امرئ القيس   - 1
، ينظير ديواني  ، وكانت عند امرئ القييس ثالثية ( أيدا)اه  خالية من حرف النداء من أصل عشرة است ملت فيدا وردت سب ة مو  - 2

، وعنيد زهيير ، 15، 11: ، ينظير ديواني  ، وعند الحيارث اثنيين  23: ، ينظر ديوان   ةواحدمرة وعند طرفة ، 128، 27، 18: 
 . من خالل برنامج الموسوعة الش رية دا كلدا علييمكن اإلطالع و . 8: ينظر شر  ديوان   ، ةواحد

، شير  األشي ار 22: ، شر   القصائد ال شير  121\1: شر  القصائد التس  المشدورات : ، وينظر م   18:ديوان امرئ القيس   - 3
 .95\1: الستة الجاهلية 

 . 21:ديوان الحارث بن حلَّزة   - 4
 .124: (فوزي عطوي)ديوان عنترة   - 5
 .182:   ديوان زهير شر  - 2
 . 255: أش ار عنترة ال بسي  - 7



 - 213 - 

ــد رَحَلـــعُ اليَـــومَ  َنـــ ُ  وَ      أامرُنـــا        وَهـــا قـا
 

ــرُ    ــيُ وَاألامـــ ــبِ النَ ـــ ــبُ يف عَلقِـــ ــ ــن لـا  إهىل مَـــ
 

 . فالشاعر هنا يريد التنبي  إلى م نى تحقق الرحيل م  تفويا األمر إلى هللا ت الى
 

التنبيدية بأشكال مختلفة وتنوعت في دخولدا على أسماء ( ها)وفي القرآن الكري  است ملت 
فيي القيرآن الكيري  ( هيا)ين هيذا الجيدول أنيواع اسيت ما ت وهمير الرف  ، وسيب( أي  )اإلشارة و
 : وعددها 

 
 :التنبي ية  الداعلة   لن  ( ها) ا تعماالت 
 همير الرف  أيُّ  اس  اإلشارة

 ها أنت  أيتدا أيُّدا هاهنا ها ء هاتين هذان هذه هكذا هذا

 4 2 152 4 42 1 2 47 1 222  دد مرات اال تعمات

 
 اً أرب مئيية وواحييد( 481)التنبيدييية بكييل صييورها ( هييا) ما ت القييرآن ليي بلييغ مجمييوع اسييت

، لتكييون نسييبة اسييت مال هييذا الحييرف إلييى مجمييوع آيييات القييرآن الكييري  (1)وثمييانين اسييت ما  
كل أليف آيية ، وهكيذا فيإن  في أو خمسة وسب ين موردا، كل مئة آية  في سب ة موارد%( 7.5)

  بمقيدار ثمانيية أهي اف ميا كيان عليي  عنيد الشي راء ، وإذا ا ست مال القرآني لدذا الحرف توس
لين وأن النياس كيانوا مشيغ: أن هذا التوس  فيي  أميران ، األول  ناكان الحرف م ناه التنبي  ، علم

رير ملتفتين إلى ما جاء ب  القرآن الكري  ، وكيان القيرآن الكيري  ينيبدد  باسيتمرار ، وإذا أهيفنا 
، وسيييأتي أن نسييبت   فييي القييرآن ومييا فييي  ميين تنبييي ( يييا)ال النييداء بيي اسييت م( هييا)إلييى اسييت ما ت 

أي سييكون عنيدنا تنبيي  م يين فيي %( 13.1)سيكون مجموع نسب التنبي  في القرآن %( 5.2)
فيي الخطيياب لشيدَّ ذهيين المتلقيي ليبقييى علييى إلحييا  أن هيذا فييي  كيل عشيير آييات قرآنييية ، و شيك

أن قسما من الناس ل  يكونوا رير ملتفتين إلى الخطاب : ما وثانيد.  الخطاب القرآنيباتصال دائ  
القرآني ، ولكن هذا الخطاب موج  إلى الكل ، فيكيون بالنسيبة إليى هيا ء طليب زييادة ا نتبياه ، 

تحقيق خالفية هللا فيي توبديا يقيو  بنياء اإلنسيان ، و، وذلك لخطيورة األميور التيي عالجديا القيرآن 
بالرية كما إذا كيان لبإقبيال عليى المخاطيب ليكيون أدعيى فيي  أره  ، وقد يكون الخطاب لنوا 

 .(2)ا ستجابة لت الي  السماء ، إذا ما أقبل علي  الخالق فكلم  مباشرة 
 

تكييرارا فييي القييرآن ال زيييز دخولدييا علييى اسيي  اإلشييارة ( هييا)كانييت أكثيير صييور اسييت مال 
أي قرابية نصيف %( 42)ت ما ت المذكر القريب ، وكانت نسبة هذا ا ست ما ت إلى بقيَّة ا سي

أي قرابية %( 9)مجموع ا ست ما ت ، في حين كانت نسبة دخولدا على اسي  اإلشيارة المانيث 
( . أُو ء)ال شر من مجموع ا ست ما ت ، ومثلدا نسبة دخولدا على اس  اإلشارة إلى المجموع 

ت بمقدار واحد في القرآن والى المجموع كان، وهذا ي ني أن حهور اإلشارة إلى ا س  المانث 
الكري  ، وبقيت السيادة إلى إشارة إلى ا س  المذكر ، إن النسب في اإلشارة هنا أكثر توازنا مما 
كانت علي  عند أصحاب الم لقات ، فقد ارتف ت نسبة اإلشارة إلى المانث إليى هي ف ميا كانيت 

، وجياءت ثر عليدا في الدواوين واست ملت اإلشارة إلى المجموع التي ل  ن علي  عند الش راء ، 
نسييبة اإلشييارة إلييى المييذكر فييي القييرآن أقييل ميين النصييف ب ييد أن كانييت عنييد الشيي راء تمثييل ثلثييي 
مجمييوع ا سييت ما ت ، وجيياءت اإلشييارة إلييى المثنييى المييذكر والمانييث ، وجيياءت اإلشييارة إلييى 

ذا عليى تيوازن لطييف المكان القريب ، ومثل هذه ا ست ما ت ل  نرها عنيد الشي راء ، وييدلل هي

                                                 
 . ( نور جام  األحاديث)مفصلة من خالل برنامج يمكن اإلطالع على هذه ا ست ما ت   - 1
 ( . يا)، وسيأتي بيان هذا مفصال في المبحث األخير المخصا ل  224\1: الكشاف : ظ - 2



 - 214 - 

في ا ست مال القرآني لأللفاظ ، فل  يدمل شيء على حساب شيء ، و  يكثر است مال على آخر 
 .   عن غفلإ َّ لسبب ، قد ندتدي إلي  وقد ن

 
بكثييرة وكانييت نسييبة اسييت مالدا تمثييل ثلييث فييي القييرآن ( أي  )الداخليية علييى ( هييا)اسييت ملت 

مجييد ، وفيي أكثرهيا كانيت مصياحبة لحيرف النيداء ، مثيل في القيرآن ال( ها)مجموع است ما ت 

يَـا أايو َـا النَّـاسُ قاـدْ جَـاءَكُ ْ      } :  ، وقولي   (21مين اآليية: البقرة){يَا أايو َا النَّاسُ ا ْبُدُوا رَبَّ ُ ُ}:قول  ت الى 

ة فيي ( 142)النداء  مقترنا بحرف( أيدا)، لقد تكرر مجيء  (174من اآليية: النساء){بُرْهَا ٌ مِنْ رَبِّ ُ ْ ميرَّ

وهييو اسيي  مييبد  و  يصييل إلييى ( أي  )ا سييت مال القرآنييي ، والمنيياد  المباشيير بدييذا الخطيياب هييو 
ف  ج من اإلبدا   ))التنبيدية ، ( ها)إ َّ بوصلة وهي ( المامنون)أو ( الناس)الم رَّ وفي هذا التدر 

: مة بين الصفة وموصوفدا لفائدتينوكلمة التنبي  المقح. إلى التوهيح هرب من التأكيد والتشديد
       ، ووقوعدييييا عوهيييياً ممييييا يسييييتحق  أي  ميييين  م اهييييدة حييييرف النييييداء ومكانفتيييي  بتأكيييييد م نيييياه

، حمييل الحييرف هنييا زيييادة علييى م نيياه األصييلي الييذي هييو التنبييي  المحييا ، هييذه (1)((. اإلهييافة
األمر الذي يطرح  خطير ، وقد  السياق ألننت التوكيد ، وهذا التوكيد يحتاج إلي  كاالتي الزيادة 

 .يكون في نفوس ب ا المتلقين إنكار ل  ، فاحتاج المقا  إلى التوكيد زيادة على التنبي  
 
، منديا (2)ٍر ، وتكيرر ذليك فيي تسي ة ميواردقيدَّ م  حرف نيداء مُ في القرآن ( أيدا)وجاءت  

يُو ُفُ أايو َا }:  ، وقول   (133من اآلية: النساء){تِ بهآعَرهينَ إه ْ يَشَأْ يُذْهِبْ ُ ْ أايو َا النَّاسُ وَيَأْ}: قول  ت الى 

بما ظدر عما ترك  قد ترك ذكره استغناءً :)) ، ففي الكال  محذوف  (42من اآلية: يوسف){الصِّدِّيقُ أافْتِنَا

، كان إخبيار يوسيف  (3) .((يا يوسف يا أيدا الصديق : فأتى يوسف ، فقال ل   ، فأرسلوه:  وذلك
د  بتأويل الرايا شيئا مدما ؛ ألن  يت ليق بشيأن مين شياون المليك ، ومين ثي  سييكون فيي  إثبيات ل

لقيد .  ، لذا كان المقا  يقتهي زييادة التنبيي  عليى ميا فيي الخطياب مين م يانٍ  لكرامة يوسف 
اختلف الحال فيي ا سيت مال القرآنيي عميا كيان عليي  عنيد الشي راء فيي هيذه المسيألة ، فالشي راء 

في النداء يميلون رالبا إلى حذف حرف النداء من الكال  مكتفين ( أي)على ( ها)إذا أدخلوا  كانوا
عليى التنبيي  ، وقيد ييأتون بحيرف النيداء م ديا ظياهرا ، لكين ا سيت مال القرآنيي فيي ( ها)بد لة 

يينَ تأكيييد تَ بحييرف النييداء الظيياهر ، ليزيييد ميين  (أيدييا)األعيي  األرلييب منيي  كييان يييأتي ميي   لقييي المت  بُّ
 . مراعاًة ألهمية األمور الُمنب  عليدا والُمناد  ألجلدا 

ولي  تييدخل عليى رييره فيي القييرآن ، فقيط ( أنيت )التنبيديية عليى هييمير الرفي  ( هيا)دخليت 

آل ){بهـبِ  ِلْـ ٌ    َها أاْنُتْ  َهُؤالِء َحاَجْجُتْ  ِفيَما لاُ ْ  بهـِب ِ ْلـٌ  فاِلـَ  ُتَحـاجووَ  ِفيَمـا لاـْيَس لاُ ـْ        }: ، قال ت الى الكري 

،  (119مين اآليية: آل عميران){هَا أانْتُ ْ أُوالءِ تُحِبوـونا ُ ْ وَال يُحِبوـونا ُ ْ   }:، وقال تبارك اسم    (22من اآلية: عمران

  (أنيا)دخليت عليى قيد ، فيي حيين كانيت عنيد الشي راء ( أنيت )هنا للتنبي  ، وقد دخلت عليى ( ها)ف 
وإنميا نيبدد  :)) ول الطوسيي فيي بييان سيبب دخولديا عليى أنيت ول  تدخل على ريره ، ويق ، فقط

وإنما ينب  على ما أرفل  من حال  ،  ن المراد  ،   ينب  على نفس  اإلنسانعلى أنفسد  وإن كان 
بذلك تنبيدد  بذكر ما ي لمون على ما   ي لمون ، فلذلك خرج التنبي  على النفس ، والمراد على 
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، (1).((إيجاز، لكان  بد من ذكر النفس للبيان ، ففي  م  ذلك  األصل ولو جاء على. حال النفس 
ة تشخيا عالٍ  بدا مطل  عليدا ، فدو ينظير    ً كأن التنبي  هنا في ا ست مال القرآني يشخا ال ل
ويرصييد  ، ليبيييِّن لديي  أن هنالييك ميين يييراقبد  ، ميين األعلييى ، ويخاطييب البشيير ميين خييارج ذاتديي 

والتنبيي  للمي جموع   لفيرد  .ينيبدد  بيين الحيين واآلخير عليى ب يا ف يالد  أف الد  ويقومديا ، و
 م نى الفردية وهذا ناب  مين طبي ية حياتي  التيي ي يير تأكيد، في حين كان الشاعر يحاول ب ين  
كثييرا أن تنظير   نيداو  ي ، والقي  التي تربَّى عليدا ، وهي كلدا ت تزَّ بالنفس والفخر الذاتي فيدا

اة كانييت  وتلحييظ المصييلحة ال اميية للمجتميي  ، فييالنظرة عنييد الشيي راء للحييي ، جمييوع ال ييا إلييى الم
( هييا أنييا)جزئييية ، والقييران كييان يت امييل ميي  الحييياة ميين منظييار شييمولي ، لييذا اسييت مل الشيي راء 

ييا كانييت علييي  عنييد  ( .هييا أنييت )واسييت مل القييرآن  وفييي هييذا تطييور فييي لغيية الخطيياب القرآنييي عمَّ
 . ل  ، وتحقيق لفرهية الفصلالش راء قبل نزو

 
 

  (لْ ـهَ : )رابع عشر 

، وكييان  سييت مال  فييي النصييوا البالرييية لالسييتفدا  التصييديقي الموجييب حييرف ( هييل)
خصوصية أشرت إليدا في الفصل الثاني ،  فغالبا ما كان هذا الحرف يست مل على نحو المجاز، 

ة ليحمل م  م ناه المركزي ب ا الم اني الدامشية من خال  .ل است مال  في سياقات خاصَّ

فيي القيرآن الكيري  ( هيل)جاءت نسب است مال : ومن ناحية وصف ا ست مال ال ا  أقول 
 ييياثمان( 78)فييي دواوييين الشيي راء ( هييل)ودواوييين أصييحاب الم لقييات متطابقيية ، فقييد اسييت ملت 

ة وسييب ين مييرَّ
أرب يية عشيير %( 1.4)ونسييبتدا إلييى مجمييوع األبيييات الشيي رية فييي الييدواوين  ،(2)

ثالثيا وتسي ين ( 93)است ما  في كل ألف بيت ش ري ، وكان است مالدا في المصحف الشيريف 
ة مييرَّ
أي أرب يية عشيير %( 1.4)، لتكييون نسييبة اسييت مالدا إلييى مجمييوع آيييات القييرآن الكييري  (3)

علييى  -ن المدروسييين  د بييين النصييي كييل ألييف آييية ، إن تطييابق النسييبة إلييى هييذا الحييفييي اسييت ما  
 .لحج  است مال هذا الحرف في اللغة ال ربية  ودقيقةً  ي طي صورًة واهحةً   -دما س ت

ميين األعيي   األرلييب فييي شيي ر أصييحاب الم لقييات و( هييل)إنَّ كييل مييا اسييت مل ميين مييوارد 
وا ست ماُل المجازي لالستفدا  يخيرج بي  إليى أريراا . القرآني جاء من باب المجاز  است مال 
ا سيت مال المجيازي للحيرف يج يل  وهيذاقات التي يرد فيدا الحيرف ، اعتمادا على السيامت ددة 
 .السياق ال ا  للنا الذي يرد في  ذلك الحرف  يحاءإلنتيجة 

 

 : التحقيق ( هل)ل  المعنى الهامشي األول
 

لقد أجم ت المصادر على ذكر شواهد قرآنية لدذا ا ست مال ، ول  ييرو لنيا أحيده  شياهدا 
لقيات أو ريييره  مين الجياهليين ، ميا قيد يييوه  بيأن هيذا الم نيى لي  يكيين مين أشي ار أصيحاب الم 

من الشواهد الشي رية يصيحُّ حملديا عليى  امست مال قبل نزول القرآن ، ولكن الحق أن هنالك عدد

                                                 
 .  491\2: التبيان  - 1
 . وسوعة الش رية اإلصدار الثالث برنامج الم: ظ  - 2
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يمكين أن يحميل  ال نترة بيتوأزيد هنا  ، هذا الم نى وقد ذكرت هنالك عددا مندا للحارث وعمرو
 :(1) على هذا الم نى  يقول في

 (الطويل)  

 أاال هَـــــــــل أاتاهـــــــــا أا َّ يَـــــــــوَم ُ را ِـــــــــٍر             
 

ــِع الـــنَفُس تاشـــتافي             ــو كانـا  شَـــفن  َـــقاما  لـا
 

هنا ما نقلت  آنفا من رأي  ر، وأكروالم نى قد أتاها أن يو  عراعر شفى سقم  وأخذ بثأره 
ل  قدرة على تحويل م نيى الجملية   - اقوهو أحد عناصر السي -كمال محمد بشر من أنَّ التنغي  

، أي إنَّ (2)من ا سيتفدا  الحقيقيي إليى ا سيتفدا  المجيازي اليذي يخيرج إليى م يان منديا التحقييق
الشاعر قادر على إلقاء البيت بصورة يفد  مندا المتلقي أن  مستفد  عليى نحيو الحقيقية ويسيتطي  

الم نييين  لمحدد األكثر فاعليَّة في تشيخيا أي  ، واأن يفد  المتلقي أن  مستفد  على نحو المجاز 
 .هو المراد التنغي  وطريقة نطق البيت أو الجملة 

 

 :(4)ومن  أيهاً قول ، (3)ولبيد ل  أيهاً ما يمكن أن يحمل على هذا الم نى 
 (الرجز)  

ــربَبَب                       ــفحه الشَـــ ــدارَ بهسَـــ ــرهفُ الـــ ــل تاعـــ  هَـــ
 

ـــــذا  ـــــله الشِــــــحره فـا  تِ العُنُِبَــــــبمِــــــن قُلـا
 

أي قد ت رف الدار م  ميا جير  عليديا مين خيالل م رفتيك بموهي ين قيريبين منديا ،هميا 
  ( .ذات ال نظبة)و( قلل الشحر)

 

خمسة مواه  هي كيل ميا عثيرت عليي  فيي أشي ار أصيحاب الم لقيات يمكين أن ( 5)هذه 
إلى مجموع ا ست مال ، لتكون نسبت  ( قد)إلى م نى ( هل)يكون ا ستفدا  المجازي فيدا أخرج 

تسيي  ( 9)وكنيت قيد جم يت مين اآليييات القرآنيية المسيت ملة عليى هيذا الم نيى ، %( 2)الشي ري 
وم نيى هيذا %( 9)إلى مجميوع ا سيت ما ت القرآنيية في القرآن نسبة است مالدا لتبلغ ،  (5)آيات

م نيى ( هل)   للي طي من خالل %(3)بنسبة أن القرآن قد توس  في است مال ا ستفدا  المجازي
 .أكثر مما كان علي  عند ش راء الم لقات التحقيق 
 

 : النفي( هل)ل  المعنى الهامشي الثاني 

النافيية ، وقيد ذكيرت عيددا مين ( ميا)وهي تحمل م نيى هامشييا هيو م نيى ( هل)است ملت 
وقييد أحصيييت ميين أقييوال الشيي راء وا سييت مال القرآنييي لدييذا الم نييى بمييا   يسييتوجب المزيييد ، 

( 11)النافية ( ما)إلى م نى ( هل)ست ما ت أصحاب الم لقات  ستفدا  المجازي الذي يخرج ب ا
 %( .14)، لتكون نسبة هذا ا ست مال إلى مجموع است ما ت الش راء  (2)أحد عشر موردا

 

ن تييياثن( 22)لقييد توسيي  اسييت مال هييذا الم نييى فييي القييرآن الكييري  ، إذ وردت بدييذا الشييكل 
ة %( 23)أن نسبة هذا ا ست مال إلى مجموع ا ست ما ت القرآنية  وهذا ي ني، (7) وعشرين مرَّ

يا كيان عليي  عنيد الشي راء %( 23) %( . 1.9)لتكون نسبة التوس  في است مال هيذا الم نيى عمَّ
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ول عيين إخراجدييا إلييى هييذا الم نييى  اهييو المسيي (هييل)وأُكييرر هنييا أن السييياق الييذي وردت فييي  
( هيل)النافية ، بل األصح أن يقال قيد تيرد ( ما)تساوي ( هل)ل إن المجازي ، فليس دقيقا أن نقو

 .همن سياق ا ستفدا  المجازي بم نى النفي 
 

أو ( ليس)شاع في ا ست مال البالري لدذا الحرف أن يحمل على م نى النفي ، بم نى لقد 
رصيدت مة ، ولقد اآليات القرآنية الكريبأو ، كما مثَّلت ل  بأش ار أصحاب الم لقات (  )بم نى 

َمييَل فييي التأويييل  علييى م نييى  َمييَل علييى م نييى ، ( ليييس)ميين المييوارد التييي يمكيين أن ُتح  (   )أو ُتح 
هييمن سييياق ( هييل)، ليكييون مجمييوع مييا جم نيياه ميين اسييت مال (1)واحييدا وثالثييين مييوردا ( 31)

سيبة توظييف وخمسيين ميوردا ، وبيذلك تبليغ ن ةثالثي( 53)ا ستفدا  اإلنكاري الذي يج لدا نافية 
، أي  مين مجميل اسيت مالدا فيي القيرآن الكيري %( 52)م نى النفي  إلفادةا ست مال القرآني لدا 

 .أكثر من نصف ذلك ا ست مال 

 :في هذا الجدول إلى است ما ت الش راء لدذا الحرف ونسبدا ومن المناسب أن أشير

 
 

( هيل)لي  إن أقل الش راء اسيت مال
طرفة بن ال بد؛ إذ بلغت نسبة اسيت مال  
هذا الحرف إلى مجموع أبيات  الشي رية 
تس ة است ما ت في كيل أليف بييت مين 
أش اره ، في حين كان أكثره  است ما  
لدييذا الحييرف الحييارث بيين حلِّييزة الييذي 

وأرب يين  ابلغت نسبة است مال  لي  أرب ي
ة في كل ألف بييت مين أشي اره  إن . مرَّ

التحيييييدي وإثبيييييات اليييييذات التيييييي رو  
امتازت بدا م لقة الحارث فيي محاولتي  
للظدور أما  المليك ، كانيت سيببا لكثيير 

ميا موقد تقاربت نسب الش راء البقية فيميا بييند  . من ا ستفدا  اإلنكاري  الذي حفلت ب  م لقت  
ين عموميا تقيرب مين النسبة ال امة  ست مال هذا الحرف عند الشي راء الجياهلي أعتقد أنَّ يج لني 

 . النسبة في القرآن الكري  على حالدا  ذهوبقيت ه. أرب ة عشر است ما  في كل ألف بيت 
 

  (ا يَ : )خامس عشر 

 
فييي الشيي ر الجيياهلي بصييورة واهييحة ، إلفييادة النييداء ، وكييان مجمييوع ( يييا)اسييت ملت 

وهيي موزعية ،  (2)ة وأرب يين ميرَّ  امئتين وأرب ( 244)است مالدا في دواوين أصحاب الم لقات 
 : المبيَّن في هذا الجدول نحو العلى على الش راء 

 

                                                 
، 32:، ق44:،الشيييور 3:، فييياطر41، 28:، اليييرو 213:، الشييي راء35، 34:،ييييونس53:،األعيييراف148:األن يييا ( : لييييس)م نيييى  - 1

 . 51، 41، 32، 22، 17، 15:، القمر11:رافر
، 38، 29، 9:، الزميير93، 72:، الشي راء15:، الحيج98: ، ميري 72، 75:، النحيل12:، الرعيد24:،هيود51:األن يا ( :  )م نيى
  . 8:، الحاقة3:، الملك38

 . برنامج الموسوعة الش رية اإلصدار الثالث : ظ   - 2

 اس  الشاعر ت
است مال  

 (هل)
عدد 
 أبيات 

النسبة 
 المئوية

 %1.4 295 11 القيس  امرا 1

 %1.9 432 4 طرفة بن ال بد 2

 %4.4 178 8 الحارث بن حلِّزة  3

 %1 292 3 عمرو بن كلثو   4

 %1.3 1729 23 عنترة بن شداد  5

 %1.2 894 15 زهير بن أبي سلمى 2

 %1.1 1322 15 لبيد بن ربي ة 7

 %1.4 5582 78 المجموع

النسبة عدد است ما اس  الشاعر ت
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المالحظ من الجدول أن عنتيرة بين 
ن أقرانيي  باسييت مال  رييير مييشييداد يمتيياز 

الم ديييود عنيييده  لديييذا الحيييرف ، فنييير  
هنالك تغيرا وس ة رريبة فيي اسيت مال  ، 

مجموع است مال في  ففي الوقت الذي بلغ 
 اسيييييب ( 77)لسيييييتة للحيييييرف الشييييي راء ا

ة ، كيييييان اسيييييت مال  هيييييو  وسيييييب ين ميييييرَّ
ة ،  ا، مئية وسيب ( 127)وحده وسيتين ميرَّ

 ، لكنديا تصيل عنيد عنتيرة%( 3.7)إليى%( 1)وقد تراوحت نسبة ا ست مال عند الشي راء بيين 
ة باأللف ، هذه الس ة عند عنترة رير طبي ية  ، تس ة بالمئة%( 9.4)إلى  ، أو أرب  وتس ين مرَّ
ول  يكن من الم قول أن أبقي هذا ا سيت مال  –وهذا ما سأحاول أن أجده  –  بد لدا من سبب و

رييير الطبي ييي ميي  ا سييت مال الطبي ييي عنييد بقييية الشيي راء فييي حسيياب النسييبة ال اميية  سييت مال 
الش راء لدذا الحرف ، لذا قد استثنيت عنترة من حساب النسبة ال امة ليكون وحيده حالية خاصية 

إليدا بخصوصية م ينة ، وإذا استثنيت است مال عنترة لدذا الحرف فستكون النسبة المئوية ينظر 
في كيل مئية ( يا)موه ين ل %( 2)ال امة  ست مال الش راء الستة إلى مجموع أبياتد  الش رية 

 .بيت ، أو ب بارة أدق عشرين است ما  في كل ألف بيت ش ري 
 

ة  ةً واحييدوث مئيية ثييال( 321( )يييا)وفييي القييرآن اسييت ملت  وسييتين مييرَّ
، لتكييون نسييبة (1)

فيي كيل اسيت ما  خمسة بالمئة أو ستة وخمسين %( 5.2)است مالدا إلى مجموع اآليات القرآنية 
وإذا ما قيست باست ما ت الش راء الستة فإننا نلحظ زيادة في ا ست مال القرآنيي لديذا . ألف آية 

 .  انت علية عند ها ء الش راء تقريبارب من ثالثة أه اف ما كتالحرف بمقدار يق
 

يٍ  و شييٍء ، وُمنياَدً  ، ولما كان النداء ليس مقصودا لذاتي  بيل هيو وسييلة تيربط بيين ُمَنياد 
يراد التنبي  علي  ، ولفت النظر إلي  ، فأننا يجب أن ننظر إلى هيذه األطيراف الثالثية لنير  ميد  

 .ين المدروسين ل هذا الحرف بين النصَّ االتطور الحاصل في است م
 

ي:  الطرف األول  الُمَناد 
 

ففي النا الش ري كان الشاعر هو الُمنادي ، لكن ، أما بالنسبة للجدة الصادر مندا النداء 
النداء قد يكيون حقيقييا ، وقيد ييأتي مين بياب الحكايية ، فينقلي  لنيا الشياعر عين شيخا آخير، لقيد 

، وكانيت عنيد اميرئ القييس ميرتين وعنيد تكررت حكايية النيداء عنيد الشي راء كلدي  سيب  ميرات 
 : (3)، مندا قول امرئ القيس(2)عنترة خمس مرات

 (الطويل)   

ــا            ــا مَعـــ ــي ُ بهنـــ ــاتا الغابـــ ــد مـــ ــ ــوتُ وَقـا  تاقـــ
 

ــاِنزُته       ــيسه فـا ــرتَ بَعـــ إ يـــا اِمـــرَأا القـا   َقـا
 

 : (4)ومثل  قول عنترة 

                                                 
، علمييا أني  نقيا مين إحصياءه مييورد 224: فيي القيرآن الكيري  ، م جيي  األدوات والهيمائر ( نيور  جيام  األحادييث)برنيامج :  ظ  - 1

ييا )، وذكير أن ( 22\29)ذكيره بيرق ( 32\29)، و( 54\8)رقَّمي ( 45\8)واشتب  فيي تسيمية موهي ين  هميا  ،( 55\3)واحد هو
ة والموه  الذي ذكره خطأ ول  ترد في (89)والصحيح أندا است ملت( مرة( 91)أيدا الذين آمنوا است ملت  ( . 47\4)مرَّ

 .  224،  192، 192: (فوزي عطوي) ، ديوان عنترة121،  11: ديوان امرئ القيس : ظ   - 2
، شير  األشي ار  42:، شير  القصيائد ال شير 177\1:شير  القصيائد التسي  المشيدورات : ، وينظير م ي  11:امرئ القييس ديوان  - 3

 .77\1:الستة الجاهلية 
 . 42: ار عنترة ال بسي أش،  254 :(مولوي)ديوان عنترة   - 4

 المئوية أبيات  (يا)ل  

 %3 295 21 القيس امرا 1

 %1.1 432 5 طرفة بن ال بد 2

 %1.2 178 3 الحارث بن حلِّزة 3

 %3.7 292 11 عمرو بن كلثو  4

 %9.4 1729 127 عنترة بن شداد 5

 %1 894 9 زهير بن أبي سلمى 2

 %2.1 1322 28 لبيد بن ربي ة 7
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 (الكام ل)   

ــن    ــا فاتــ ــع يــ ـ ــا  وَقالـا ــاحَ اع  َجَبــ        فاتا ــ
 

ــله           ــ  تاحفِـــــ ــــ ــا لـا ــ َ فيـــــــََ كاأانَّ ـــــ  ال عَـــــ
 

%( 2.8)فقد بلغت نسيبتدا  ، إن حكاية النداء في أش ار أصحاب الم لقات كانت قليلة جدا
 .من مجموع ا ست ما ت ، وكان النداء ُيحكى عن الحبيبة موجدا إلى الشاعر نفس  

 
فالنداء في  صادر عن   ت الى شأن  ، لكنني أما القرآن الكري  وهو الصادر عن هللا ت الى ، 

وجدت في كثير من المواه  أن النداء كان من باب الحكاية ، وقد أحصيت مين مواهي  حكايية 
لتكيون نسيبت  إليى مجميوع ا سيت مال  مئية وواحيد وخمسيين موهي ا ،( 151)النداء في القرآن 
َسيت بميا كيان عنيد الشي راء ، ومين ، وهذه نسبة مرتف ة جدا إذا ميا ق ي  %(41)ال ا  لدذا الحرف 

 .  (11من اآلية: يوسف){قاالُوا يَا أابَاناا مَا لاََ ال تاأْمَنَّا  َلان يُو ُف}:ذلك قول  ت الى 

 
 الُمَناَد :  الطرف الثاني

 
رالبا ما كان المناد  في أش ار أصحاب الم لقات الديار أو الحي أو الحبيبة أو أبناء القو  

رة ، وتنوع المناد  بين هذه األشياء بنسب م قولة   تشدد لتغلب نوع على آخر، والقبيلة وال شي
ما يدل  على حهور هذه ال ناصر المستمر في مخيلة الشاعر التي عمدت إليى مناداتديا وتنبيدديا 

ي  فيي بييت واحيد فقيط مين أشي اره . وأفكار  على ما تريد أن تبو  ب  من م انٍ  وناد  عنتيرة ربَّ
 : (1)قائال 

 (الطويل)   

ــــــة             فايــــــا رَبِّ ال تاجعَــــــل حَيــــــاتي مَذامَـّ
 

ــوائِحه     ــاءِ النَــــــ ــ َ النِســــــ ــوتا  بَــــــ  وَال مَــــــ
 

ة واحدة في أش اره قائال وناد  لبيد الخالق مرَّ
(2) : 

 (رجزال)   

ــب         ــــــــــــ ــمَ ُ رَبو القُبَـّ ــامَ أام يَســـــــــــــ  أانـــــــــــــ
 

ــلبَب     ــنسٍ صُــــ ــاسه لِعَــــ ــبَ النــــ ــا أاوهَــــ  يــــ
 

د لبيد ب ة بقول مناداة النبي محمدوتفرَّ مرَّ
 (3) : 

 (الطويل)   

ــا           ــةِ كُلب ــــــ ـــــ ــ َ البَرهيَـّ ــا عَــــــ ــاكا يــــــ  أاتاينــــــ
 

ــا مِــــــــنَ األاخلته     ــا لاقينــــــ ـــــ ــا مِمـ   لِتارحَمَنــــــ
 

ييَي لنييا النييداء عيين النبييي محمييد والُمنيياَد  فييي  هللا عييزَّ شييأن  فييي ، وفييي القييرآن الكييري  ُحك 

، (31:الفرقان){اتا الرَّ ُوتُ يَا رَبِّ إه َّ قاوْمِي اتَّ اذُوا هَذاا الْقُرْآ َ مَ ْجُورا وَقا}:موه ين ، وذلك في قول  ت الى 

، هيذا عليى أن هناليك نيداءات أخير   (88:الزخيرف){وَقِيلِبِ يَا رَبِّ إه َّ هَؤُالءِ قاوْمٌ ال يُؤْمِنُو َ}: وقول  

ًَ ذكره ، لكندا َنادَ كان المُ   ً  ً كانت على تقدير حيرف النيداء المحيذوف   فيدا الخالق المدبر عز 
في القرآن التي اقتصرت عليى ميا ذكير فيي  حيرف النيداء ، ( يا)فل  نه دا في قائمة است ما ت 

: آل عمران){قااتا رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لادُنََْ ذُرِّيَّة  طايِّبَة  إهنَََّ  َمِي ُ الدو َاءِ}: من أمثلة تلك المواه  قول  ت الى

                                                 
 . 141: أش ار عنترة ال بسي  - 1
 . 412: شر  ديوان لبيد  - 2
 .277:المصدر نفس   - 3
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، وقد يكون في ميا تقيد  إشيارة إليى  (29من اآلية: يوسف){يُو ُفُ أا ْرهضْ  َنْ هَذاا}:وقول   ، (38من اآلية

، الذي اختا من بين سائر الخلق أجم ين بالنداء المباشر بين   وبين منزلة النبي األكر  محمد
 .ربِّ ال زة  بحرف النداء 

 
لندائيية بيأن المنياد  األول فيي حو   نسبة عاليية جيدا مين الجميل اتميز ش ر عنترة الذي 

ة ، وكنيى ( 59( )يا)، التي ذكرت م  حرف النداء ( عبلة)أش اره هي حبيبت   تس ا وخمسين مرَّ
يا بنت السراة ، يا ظلو  ، يا ابنة مالك ، ييا ابنية :)اثنين وعشرين موه ا كقول  ( 22)عندا في 

، ولي  (1)(سييَّ ، ييا بيدر التميا  ، ييا أخيت المدياال   ، يا ابنة السادات ، يا ابنة الكرا ، يا ابنية ال ب
فييي ثالثيية مواهيي  ، لتبلييغ نسييبة نييداء عنتييرة لحبيبتيي  عبليية ( دار عبليية )يكتييف بييذلك بييل نيياد  

الب يد من مجموع اسيت ما ت  للنيداء ، أي نصيف النيداءات فيي دييوان شي ره ، إن حيياة %( 51)
وتيرك دييار القبيلية وال يير فيي  ،لحميى ا تيركحتميت عليي  عنترة  فيدا التي كان ي يروالغربة 

والخوف من عد  اللقاء إذا ما حل بدي  الميوت أو القتيل زاد مين ، الصحراء ، هذا الب د المستمر 
الشوق إلى األهل والحبيبة وأش ل نار الوجد في قلب الشاعر، ول  يكن أمام  لتسلية هم  وإطفاء 

هيذا الب يد وال زلية عين األهيل هيو السيبب اليرئيس  نار شوق  إ َّ النيداء المسيتمر لحبيبتي  ، ول يلَّ 
لدي  تددييده   ليوصيل ئيعداأل  ئي  لحبيبتي  عبلية وندائيلكثرة النداء في ديوان عنترة ، فديو بيين ندا

وهكذا بقي .   ألبناء قبيلت  مخبرا إياه  بمآثره وبالئ  في الحروب وشجاعت  ووعيده ، وبين ندائ
. ، ليش ره  بوجوده ويثبيت لدي  ذاتي  ذي يحيط ب  ويب د عن    ال عنترة في نداء دائ  م  المجتم

 .هذه الخصوصية ج لت ش ره متفردا في است مال  الكثير للنداء 
 

يَـا أايو َـا   }:؛ إذ تكرر قولي  ت يالى ( المامنون) في القرآن الكري  كان الُمناَد  األول في  ه  

ة ( 89){الَّذِينَ آمَنُوا تس ا وثمانين مرَّ
ميرتين ، فيي قولي  ( أي)بد  مين ( عبادي)ءت لفظ ، وجا(2)

يَـا  ِبَـادِإَ الَّـذِينَ آمَنُـوا إه َّ     }: ، وفيي قولي  (11مين اآليية: الزمير){قُلْ يَا  ِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّ ُ ْ }: ت الى

( 91)لموجي  للميامنين مباشيرة ، ليكون مجموع النيداء ا (52:ال نكبيوت){أارْ ِي وَا ِعَةس فاإهيَّاإَ فاا ْبُدُو ه

ة ، وفي هذا النداء للميامنين ميا يب يث الطمأنينية فيي نفوسيد  ، واإلقبيال عليى  ةً واحد وتس ين مرَّ
وإن كيان ، طة بيند  وبين  افيخاطبد  بال وس، طاعة الخالق ال ظي  الذي يلطف بد  في خطابد  

لكني  فيي مثيل هيذا النيداء يرفي  ،  في مقا  تبليغ الرسالة ج يل الرسيول واسيطة بيني  وبيين الخليق
 .  (3)وفي هذا شرف كبير للمامنين المخاطبين بدا، طة ويكلمد  مباشرة االوس

 

                                                 
 .  من خالل برنامج الموسوعة الش رية تنظر است ما ت عنترة للنداء   - 1
فيي { ييا أيديا اليذين آمنيوا}: امنين بقولي  ت يالىاعل  أن هللا ت الى خاطيب المي:)) لقد اشتب  الفخر الرازي في عدِّ هذه المواه  فقال   - 2

( 85)، وكذلك اشتب  صياحب المييزان فقيال إنديا وردت فيي نحيو ( 234\3: مفاتيح الغيب ) ((.ثمانية وثمانين موه اً من القرآن
، فيذكرا فيي ( م جي  األدوات والهيمائر فيي القيرآن الكيري )، ولقد اشتب  أصحاب ( 245\1:الميزان في تفسير القرآن )موه  ، 
ة وذكرا  من مواردها اآلية رق  ( 91)أندا تكررت ( : 225)الصفحة  مين سيورة النسياء ، فيي حيين إن هيذه اآليية تخليوا  47: مرَّ

ة وهيذا ميا وجدتي  مين خيالل تتب يي اليدقيق فيي ( 89)تكررت في القرآن الكري  { يا أيدا الذين آمنوا} من ذكرها ، والحقيقة أن  مرَّ
 .ف مست ينا بأحدث البرامج اإللكترونية  إحصائيات المصح

 . 247\1: ، الميزان  234\3: مفاتيح الغيب : ظ   - 3
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التي تكررت {يَا أايو َا النَّاسُ }:وجاء من النداء  ما وج  إلى الناس كلد  كما في قول  ت الى 

ة( 21)في القرآن الكري   عشرين مرَّ
التيي تكيررت  {يَـا بَنِـي آدَمَ  }: ، ويهاف إليدا قول  ت الى(1)

خمس مرات ، ولما كيان القيرآن الكيري  كتياب هللا المنيزل إليى عبياده كافية كيان مين الطبي يي أن 
بل أب د من هيذا . يكون اإلنسان محورا من محاور الحديث الرئيسة في  ؛ بغية إصالح  وهدايت  

   ن أحيدهما قولي فيي موه يي د تكيرر هيذا ما نجده من نداء عيا  إليى م شير الجين واإلنيس ، وقي

من : األن ا ){وْمِ ُ ْ هَذاايَا مَعْشَرَ الْجهنِّ وَالْأِنْسه أالا ْ يَأْتِ ُ ْ رُ ُلس مِنْ ُ ْ يَقُصوو َ  َلايْ ُ ْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونا ُ ْ لِقااءَ يَ}: ت الى

 . دقيق، فقد راعى كتاب هللا في خطاب  الموجودات كلدا في خطاب منظ  و (131اآلية
 

يَـا أايو َـا النَّبهـيو حَـرِّضه الْمُـؤْمِنِ َ      }:وقد يكون النداء موجدا إلى النبي مباشرة كما في قول  ت يالى 

ة( 13)، وقد تكرر مثل هذا النداء  (25من اآلية: األنفال){ َلان الْقِتااته ثالث عشيرة مير 
، جياء مناداتي  (2)

 ،(27من اآلية: المائدة){يو َا الرَّ ُوتُ بَلبعْ مَا أُنْزهتا إهلايََْ مِنْ رَبََِّ يَا أا}: ، مندا قول  (3)بوصف  رسو  مرتين

ييييل){ي أايو َــــا ٱلْمُزَّمِّــــلُ }: بقوليييي  ت ييييالى ونييييودي  مِّ ة واحيييي ميييي (1:المزَّ ي أايو َــــا }: ول   قيييي دة وب رَّ

ثر){ٱلْمُدَّثبرُ ة واحدة أيهاً ، ليكون مجميوع نيداء هللا  (1:الميدَّ لنبيي  خميس عشيرة لت يالى المباشير مرَّ

ة ، فيي حيين نيودي موسيى  ة   مباشيرة أحيد مرَّ لكين النيداء الموجي  إليى حهيرة . عشير ميرَّ

، قد يكون المراد ب  أمت  كلدا وإنميا خوطيب بي  تشيريفا لي  ؛ إذ هيو سييد الخليق وأشيرفد  النبي
عيالًء لشيأن  وإظديارا لمنزلتي  ، فناسب المقا  أن يخاطب  الحق ت الى نيابة عن أمت  ، إ ، عند هللا

 .(1من اآلية: الطالق){يَا أايو َا النَّبهيو إهذاا طالَّقْتُ ُ النِّسَاءَ فاطالبقُوهُنَّ لِعِدَّتِ هنَّ}:(4)وذلك في مثل قول  ت الى

 
وإذا نظرُت إليى أشي ار أصيحاب الم لقيات   أر  فيديا خطابيا موجديا إليى البشير كلدي  ، 

، (5)را نسيبوها إليى هيذا ال يال ااب إلى م شر الجن ، م  أند  رووا لنا أشي فهال عن توجي  خط
أو رعاية مصالحدا ، فدذا ليس من ، وذلك ألن الشاعر ل  يكن من هم  و وكده إصال  البشرية 

أو ريرهيا طييالبين قبيائلد  ب هيد   خاطيبقيد ن ي  قيد تكيون نظرتي  تسي  القبيلية ف . شيأن الشياعر
ب ا األخطيار، لكين خطياب البشيرية لي  يكين ي نييد  ، مين ذليك قيول منذرين من  وأمحذرين و

 :(2)امرئ القيس
 

 (الطويل)   

ــابنه  َمِّ ـــ            أهـــلا  أاال يـــا   كِنـــدَوَ اقتُلـــوا بـه
 

ـــــا عَــــــوَتْ       و إهالَّ فامَــــــا أانــــــتُ  قابيــــــلس ولـا
 

 : (7)عنترةقول أيها من ذلك و
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 (خفيفال)   

ــا     ــتالقاو َ بَرقــــــ ــامِرٍ  َــــــ ــا بَــــــــ   ــــــ        يــــــ
 

 مِـــن حُســـامي يُجـــرإ الـــدِماءَ  ِـــجاما      
 

إن :ة النداءات الموجي  إليى الجماعية ولييس إليى الفيرد ، قيد نسيتطي  القيول   َّ ومن خالل قل
ا ء  النظييرة الشييمولية لبإنسييان التييي تدييت  بالميي صلحة ال اميية ليي بني البشيير كانييت قليليية عنييد هيي

وكيياند  كيان ، ت قائمية عليى التجزئية القبليية الش راء ، وليس هيذا عيبيا فييد  ؛ ألن حيياتد  كاني
 . يحتر  الذاتية الفردية  

 
ييا : )وقد   يكون إظدار الُمَناَد  هروريا عند الشاعر في الكال  فيحذفي  كميا فيي قيولد  

، وهذه من المواه  التي قال عندا ب ا النحيويين إنديا للتنبيي  ( يا لدف)أو ( يا عجبا)أو ( ربَّ 
 : (1)أره مناسبا ، ومن  قول امرئ القيس    للنداء ، ول 

 (الطويل)   

ــةٍ          ــا رُبَّ بَ مَـــ ــا  فايـــ ــسه مَ روبـــ ــإه  أُمـــ ــ  فـا

ــةٍ          ــا رُبَّ قاينَــــ ــا  فايــــ ــسه مَ روبــــ  وَإه  أُمــــ

 وَإه  أُمــــــسه مَ روبــــــا  فايــــــا رُبَّ  ــــــارَوٍ        
 

ــبُ جَبــــا ه      ــوَدَّ وَجــ ــا اِ ــ ــفعُ إهذا مــ  كاشَــ

 به ِـــــــــــــــرا ه مُنَعَّمَـــــــــــــــةٍ أا مَلتُ ـــــــــــــــا  

ــــبِّ رَعـــــوه اللابــــــا ه      شَـــــ هدتُ  َلـــــن أاقـا
 

فالشاعر هنا قد ينيادي قومي  أو صياحب  أو صياحبي  ، لييس هيذا هيو المدي  عنيده ، النقطية 
مييور ال ظيميية   عيين األا هييي كثييرة لدييوه بالقينيية ، أو كثييرة كشييفعليدييالتييي يريييد الشيياعر التنبييي  

هيذه األشيياء منتديى الليذة والتحيدي عنيده ،  ال ويصة ، أو كثرة الغارات التي كيان يشيندا ، وفيي
 . إبراز الشيء الُمَنبَّ  علي  هو ُمَراَدهُ هنا ، لكن َمن  الُمَنبَّ   المنب  كلُّ من يستم  كالم  

 
 : (2)وقد تكرر هذا عند طرفة في إظدار عجب  قائال 

 (طويلال)   

ــــِب         يـــــا َ َجبـــــا مِـــــن َ بـــــِد َ مـــــرٍو وََبغيـه
 

ــد رامَ  ـ ــا    لاقـا ــروٍ فاأانعَمــ ــدُ  َمــ ــي  َبــ  ظُلمــ
 

إظدار ال جب هو الغاية عند الشاعر ، وال رب إذا اجتددت فيي المبالغية فيي اإلخبيار عين 
أنا أت جب وقد نقل لنيا الطوسييُّ : أمر عظي  َيَقُ  في  ج لت  نداء ، وبذلك يكون أبلغ من أن يقول 

 يييال ييييا عجيييب ، فييي إن  مييين إذا قليييت ييييا عجبييياه فكأنيييك قليييت احهييير وت:))عييين سيبييي وي  قولييي 
فليس الشخا المناد  هو الغاية هنيا ، وإنميا إبيراز تليك الدهشية وذليك ال جيب ، . (3)((.أزم انك

وليكن هذا اإلظدار إلى كل من يتلقاه ، ليكون ذلك أبليغ فيي إيصيال م نيى ال جيب ، فكأني  أذهيل 
 اكيدي اجماليي احيى بالرييالشاعر عن أن ينتب  إلى من يوج  كالم  وخطاب  ، هذا الحيذف أراه من

ممييزات اللغية الشي رية أو اللغية األدبيية  مينمن خالل  الشياعر الم نيى فيي األلفياظ ، وهيذه هيي 
وقد تكررت مثل هذه ا ست ما ت عند ش راء الم لقات بصورة واهحة ، حتى لييمكن . البليغة 
 .ار أصحاب الم لقات إن حذف المناد  أحيانا قد يكون من سمات اللغة الش رية في أش :  القول

 الُمَنبَّ  علي  :  الطرف الثالث
 

                                                 
 .231-231\1: ، وينظر م   شر  األش ار الستة الجاهلية 82: ديوان امرئ القيس   - 1
 .112(:درية الخطيب)ديوان طرفة ، 94:ديوان طرفة بن ال بد   - 2
 . 115\4: التبيان   - 3



 - 223 - 

( ييا)لقد كان الشاعر ينادي لبإخبار عن شيء ما في كثير من المواه  التي كان يست مل 
ة اسيت مل فيديا ( 22)موه ا يخبر بالنداء ، من أصل ( 12)فيدا فقد أحصيت  مرئ القيس  ميرَّ

 :(1)هذا الحرف مندا قول 
 (سري ال)   

ــــــــــــــــةا بها ائِـــــــــــــــــله       يـــــــــــــــــا د  اَر ماوهيَـّ

ــا          ــا رَ ُ ـــــــ ــداها وَ َفـــــــ ــ َّ صَـــــــ  صُـــــــ
 

ــــــــارابتا ِ مِــــــــن  اقِـــــــــله      فاالسُــــــــ به فـا

ــائِله   ــقه الســــ ــن مَنطِــــ ــتاعجَمَع  َــــ  وَاِ ــــ
 

سيب  ميرات فيي أبياتي  مي  ( بَّ رُ )وأخبر أيهياً عين كثيرة األشيياء التيي مارسيدا مسيت مال 
عنترة النداء لبإخبيار ، ولبييد اسيت مل  أيهياً فيي كثيير وكذلك است مل عمرو وزهير و.  (2)النداء

 : (3)من أبيات  ، مندا قول  
 (الطويل)   

ـــــــةِ كُلب ــــــــا          أاتاينــــــــاكا يــــــــا عَــــــــ َ البَرهيَـّ
 

ــا مِــــــــنَ األاخلته     ــا لاقينــــــ ـــــ ــا مِمـ         لِتارحَمَنــــــ
 

 : (4)واست مل الش راء النداء للتنبي  على األمر ، كقول طرفة بن ال بد 
 (الطويل)   

ــبُ            ــا أاهلُـــ ــا أانـــ ــاِنعي  بهمـــ ــ ــعو فـا ــإه  مُـــ ــ  فـا
 

ــةا مَعبَــــدِ    ــا اِبنَــ ـــيَّ ا ايــــبَ يــ ــقّي  َلـا        وَشُــ
 

ن هما أه  ما أراد الش راء لفت األنظار إليي  ، وهناليك م يان أخير  نجيدها ان الغرهاهذ
 .المالحق  في األبيات التي است ملوا فيدا النداء مثبتة في قائمة ا ست ما ت في

 

وقد رصدت تلك الم اني ، في القرآن الكري  تنوعت الم اني التي جاء النداء للتنبي  عليدا 
 :(5)ما هو مثبت في هذا الجدول على فكانت ، وأحصيتدا 

 

 
القيييرآن كتييياب هللا اليييذي نيييزل لدييي  

نى الشيييييري ة  بشيييييري ة السيييييماء ، وم ييييي
الت يييالي  ، إذن كيييان طبي ييييا أن نييير  أن 
األميييير هييييو الييييذي تصييييدر فييييي قائميييية 

ي   آن التنبيييير راا التييييي أراد القيييي األريييي
عليديييا ، وإذا أهيييفنا لييي  النيييواهي تيييزداد 
النسييييبة لتكييييون الت ييييالي  الربانييييية هييييي 
الغرا الرئيس المشيار إليي  عين طرييق 
النييداء فييي القييرآن الكييري  ، أمييا اإلخبييار 
فيأتي ب ده في المرتبة الثانية ، وكان قس  
من هذا اإلخبار ييدلُّ عليى األمير أيهياً ، 

يَـا أايو َـا   }:قولي  ت يالى  ذليك مين، يدل  على األمير  ما ليون أن من الخبركما ذكر الفقداء  واألصو

، فكتب ي ني فيرا علييك  الصييا  ، فديو واجيب  (183من اآليية: البقرة){الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ  َلايْ ُ ُ الصِّيَامُ 
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واإلخبار هنا يدل  على الوجوب
دل  عليى وكذلك قسي  مين الجميل اليوارد فيديا الشيرط كانيت تي. (1)

، (2مين اآليية:  المائيدة){يَا أايو َا الَّذِينَ آمَنُوا إهذاا قُمْـتُ ْ إهلاـن الصَّـ وِ فاا ْسِـلُوا وُجُـوهَ ُ ْ     }: الوجوب مندا قول  

لكن في اآلية الكريمة واحد من أه  األوامر اإللدية لل باد ، ذلك هو ، فالتنبي  المباشر هنا للشرط 
وإذا ما ُهمَّت هذه اآليات التي تشتمل على األمر همن الم اني . وجوب التطدر عند كل صالة 

األخيير  ، إلييى تلييك التييي تحييوي األميير المباشيير ، فسييترتف  نسييبة النييداء المسييت مل للتنبييي  علييى 
 .األوامر والنواهي اإللدية المبلغة لل باد 

 

اتا يَا مَرْيَ ُ أانَّن لاَِ هَذاا قا}:وقد جاء النداء للتنبي  على ا ستفدا  الحقيقي ، كما في قول  ت الى 

، لكني  كيان مين  ، فا ستفدا  كان حقيقيا مين زكرييا (37من اآليية: آل عمران){قاالاعْ هُوَ مِنْ  ِنْدِ اللَّبِ

فالنداء هنا للتنبي  عليى اسيتغراب زكرييا مين وجيود الط يا  عنيدها فيي . باب الحكاية في القرآن 
الخبر أندا إلي   فسألدا ليستفد  ويفد  من يسم  ويصل، لل ادة المحراب ، وقد كان وجوده خارقا 

من كرامات مري  التي منَّ هللا ت الى عليدا بدا 
(2). 

 

يَا أاهْلا الْ ِتاابه لِ َ تُحَاجوو َ فِي إهبْـرَاهِي َ وَمَـا أُنْزهلاـعِ    }:كما في قول  ، وقد يكون ا ستفدا  إنكاريا  

جاء النداء هنا للتنبي  على عظي  فري  أهل الكتاب  (25:آل عمران){إهلَّا مِنْ بَعْدِهِ أافا  تاعْقِلُو َالتَّوْرَاوُ وَالْأِنْجهيلُ 

في جدالد  بالباطل محاولة مند  لدحا الحق ، فاستفد  الحقُّ ت يالى منكيرا علييد  ف لدي  ذليك ، 
 .خطر عناده  وعد  تركد  ل  وللجدال بالباطل على ومنبدا 
 

 : (3)راء النداء للتنبي  على ا ستفدا  ، كما في قول الحارثاست مل الش  
 (الكام  ل)   

ــــرٍ             ــل مِـــــن خلاجـه ــا آتا خلايـــــدِ مَنـــــاوَ هَـــ  يـــ
 

ــامه    ــــ ــن هَمـ  ــلا  َـــــ ــ ن ا ا ـــــ ــ ُ فايَنـــــ  لا ُـــــ
 

فم ناه أن ليس من زاجير لكي  ، فيزجيرك  ، وقيد جياء ، فدذا ا ستفدا  الذي يراد ب  النفي 
 : (4)ومثل  قول لبيد . ذا الم نى النداء للتنبي  على ه

 (الكام  ل)   

ــ             ــادٍ أايو ُـــــــ ــرَ إهيـــــــ ــرُ بهشـــــــ ــا بهشـــــــ  يـــــــ
 

ــره     ــبه األاجشُــــ ــومَ هَ ــــ ــةا يَــــ ـــ  أاد ى أُرَي ـا
 

 .فالم نى ل  ياد أريكة منك  أحد ، وجاء النداء للتنبي  على هذا 
 

اَد  والشييء اليذي ييراد الُمَنيادي والُمَني ةتنوع است مال النداء عند الش راء ب ناصره الثالث
جدييدة  يَ التنبي  علي  ، وجاء القرآن فتوس  في تلك ا ست ما ت وطورها من جدية وابتيدع م يان

 .الئ  لغة القرآن الكري  الغاية من إنزال  تمن جدة أخر  ، كل ذلك ل
  

  ( أال: )سادس عشر 

                                                 
، البحير  272\2: ، الجيام  ألحكيا  القيرآن  81\1:، التبييان فيي إعيراب القيرآن  182\1: ، جوام  الجام   115\2: التبيان : ظ   - 1

 .171\2: المحيط 
 .217 -215 \8: مفاتيح  الغيب : ظ   - 2
 .17: ديوان الحارث بن حلزة   - 3
 . 227: شر  ديوان لبيد  - 4
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بذا أندا   تأتي بم يان  وأقصد، وريُر مرنٍة ، أطلقت آنفا على ب ا الحروف أنَّدا جامدةل 
مين هيذه ( أ َ )هامشية م  م ناها المركزي  ، بل ُتسَت مل في د لتدا المركزيية فقيط ، ويبيدو أنَّ 

التنبيي  عليى تحقييق )واكتفيى بي ، الحروف الجامدة ، فليس ل  من تلك الم اني اإلهافية ما يادي  
وكانيت عيدد ميرات وروده عنيد ، است مل هيذا الحيرف قبيل نيزول القيرآن فيي الشي ر ( . ما ب ده

ة( 81)أصييحاب الم لقييات  ثمييانين مييرَّ
 ،%(1.4)لتكييون نسييبة اسييت مال  إلييى مجمييوع أبييياتد   (1)

وهي نسبةل حسنةل إذ نر  است ما  لدا همن كلِّ عشرة أبياٍت مين أشي ار هيا ء الشي راء ، وليو 
 .است ما تدا كانت لدا د  ت أخر  رير م ناها الرئيس ألتت همن هذا ال دد من 

 
ة( 39)وفي القرآن الكري  است مل هذا الحرف  تس ا وثالثين ميرَّ

ميا يج يل نسيبت  إليى م (2)
يا كيان في ستة است ما ت %( 1.2)مجموع آيات القرآن  كل ألف بيت ، أي تراج  است مال  عمَّ

التيي ( ييا)ب ن  فيما يبدو مواست اا القرآُن . علي  عند الش راء إلى أقل من نصف است مالد  ل  
زاد من است مالدا ثالثة أه اف ما كانت علي  عن الش راء قبل نزول  ، وكان اسيت مالدا للتنبيي  

فدي للتنبي  على تحقيق ما ب دها ، وكانت تسيت مل فيي ( أ )على أرراا عديدة كما تبيَّن ، أما 
فل  ترد عن ريره في ا ست مال  ، كلِّ تلك المواه  عن هللا ت الى شأن  أي الُمَن بِّ ُ  هو هللا ت الى

القرآني ، فالخالق ال لي  كان يقرر بدا تحقييق ميا يرييد أن ينبي  اإلنسيان عليى تحقيقي  ، فيي حيين 
ي  وميا يييراد ( ييا)كانيت  يي  والمنبِّ ية الثالثية المنبَّ أكثير تنوعييا عليى مسيتو  عناصيير ال مليية التنبيديَّ

فيي ( أ )فيي القيرآن ، مين جدية ثانيية اسيت ملت  أكثير اسيت ما ( ييا)التنبي  علي  ، من هنا كانت 
مين %( 52)، أي بنسيبة (3)(إنَّ )اثنين وعشرين موه ا قرآنييا وهيي فيي سيياق التوكييد بي ( 22)

ــبِ قارهيــبٌ}: مجمييوع اسييت مالدا فييي القييرآن ، نحييو قوليي  ت ييالى ــرَ ٱللَّ ،  (214:البقييرة ميين اآلييية ){أاالۤ إه َّ ناصْ

على أهميَّة الشيء المراد فيي هيذه اآلييات ولفيت أنظيار المخياطبين إليي  ، التوكيد ب د التنبي  يدلُّ 
ست ( 2)م روفا عند ش راء الم لقات لكنَّ  قليل جدا إذ وردت ( إن)وب دها ( أ )وكان است مال 

مين مجميوع اسيت ما تد  وبديذا يتبييَّن %( 7)، في است ما تد  الثمانين فقط أي بنسيبة  (4)مرات
يُ  بديا عنيد الشي راء ، ين ا سيت مال القرآنيي لديا وا سيت مال الشي ري الفرق الكبير ب وكيان الُمَنبِّ

الشاعر نفس  أو ريره ، في حين كان الُمنبُِّ  في القرآن هيو الخيالق ال ظيي  فقيط ، ولي  تيأت  عليى 
 : (5)ومن أمثلة است مال الش راء لدا قول طرفة . لسان أحد من خلق  

 (طويلال)   

ــ  ا أاب ـــــــــــي لِيَـــــــــــومٍ لاقيتُـــــــــــبُأاال إهنَّمـــــــــ

 إهذا جـــــاءَ مــــــا ال بُــــــدَّ مِنــــــبُ فامَرحَبــــــا         

ـــــــ  شَــــــــرهبعُ أا ــــــــوَدَ حالِ ــــــــا                 أاال إهنَـّ
 

ــل      ــ ــدَهُ جَلـا ــا بَعـــ ــل  مـــ ــاسٍ كُـــ ــرثُ َ قـــ  بهجُـــ

ــل     ــ ــذابٌ وَال  ِلـا ــأتي ال كِـــ ــ َ يَـــ ــبِ حـــ ــ  بـه

ــل  ــنَ الشَـــــــرابه أاال بَجَـــــ  أاال بَجَلـــــــي مِـــــ
 

                                                 
 .ة  برنامج الموسوعة الش ري: ظ   - 1
، 21، 18، 8، 5:، هيود22، 22، 55:، ييونس99، 49:، التوبية131، 54:، األعيراف22، 31:، األن يا 214، 13، 12: البقرة   - 2

، 53، 45، 18، 5:، الشيور 54:، فصيلت15، 5، 3:، الزمير151:، الصافات24:، النور59، 25:، النحل28:، الرعد95، 28
لة فيي برنيامج  ىليمكن اإلطالع ع، و 22، 19، 18:المجادلة م جي  : ، ومجملية فيي ( نيور  جيام  األحادييث)هذه المواه  مفص ً
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  على أخطر أمر أل َّ ب  وهو نزول القدر المحتيو  بسياحت  ، وكيان ذاك أراد الشاعر التنبي
أميا نسيب . لجسيامة ميا يرييد التنبيي  عليي  ( إنَّ )عليى ( أ )من شرب  شرابا فاسدا أو سما فأدخيل 

  : (1)است ما ت الش راء لدذا الحرف فيوهحدا هذا الجدول

 اس  الشاعر ت
مجموع  (أ )است مال  

است مال  
 (أ )ل 

عدد 
 أبيات 

النسبة 
 (إنَّ )م  (إنَّ )بدون المئوية

 %2.7 295 19 2 17 القيس  امرا 1

 %2 432 9 2 7 طرفة بن ال بد 2

 %1.5 178 1--  1 الحارث بن حلِّزة  3

 %3.7 292 11--  11 عمرو بن كلثو   4

 %1.5 1729 27 2 25 عنترة بن شداد  5

 %1.7 894 7--  7 زهير بن أبي سلمى 2

 %1.4 1322 2--  2  لبيد بن ربي ة 7

 %1.4 5582 81 2 74 المجموع

 

أكثر الش راء است ما  لدذا الحرف كيان عميرو بين كلثيو  ، ول يلَّ شي وره بيالغبن والظلي  
اسيت ما ت مين ميوارد  ةوطلب في سيت، نتيجة وشاية الواشين ب  وبقوم  دف   إلى تنبي  المتلقي 

ويحياول أن ييدف  عني  ، ، وهيذا الطليب يبييِّن بوهيو  شي وره بيالظل   (2)إبالغ رسالة عني ( أ )
ة قبيلتي  تي  وقيوَّ بيل عليى ال كيس ،  وعن وقوم  ما نسب إليد  ، ومن رير أن يبدي هي فا فيي قوَّ

ة   يأب  لك ة قوم  ان مفتخرا عالي الدمَّ  .وخرين م تمدا على قوَّ
 

  (إىل  : ) سابع عشر 
 

 امئتيين وسيت( 272)فقد ورد عند شي راء الم لقيات ( إلى)ست مال كثيرة ا المن الحروف 
ة وسب ين مرَّ
في قرابة خمسة است ما ت %( 4.9)،  لتكون نسبت  إلى مجموع أبيات الدواوين (3)

ةتيسيب مئة واثن( 742)كل مئة بيت من أش اره   ، وورد في القرآن الكيري   ين وأرب يين ميرَّ
(4) ،

أو ، كل مئة آية  في أي أحد عشر است ما %( 11.8)المصحف  لتكون نسبت  إلى مجموع آيات
كل عشر آيات ، وهي نسبة عالية ، تدلُّ على حهيور قيوي لديذا الحيرف فيي في فلنقل است مال 

ولبيان ذليك أهي  ، فقد اتصل ب دد من الهمائر ، عمو  اللغة ، وتنوعت األشكال التي ورد بدا 
 :هذا الجدول 

 اجملموا لّإىل إليب إلي   إلي ن إلي   إلي ا إ َّ إلي ما اإلين إليَِ إليََ إىل  
نسبتب 
 اثئوية

في القرآن  
 %6618 742 2 99 41 2 32 4 22 1 24 3 77 432 الكريم

في دواوين 
 %211 272--  21 3--  5 18 15--  2 1 12 192 الشعراء

                                                 
لة يمكن متاب تدا من خالل برنامج الموسوعة الش رية لبإط  - 1  . .الع على هذه المواه  مفصَّ
 .134، 133، 131، 121، 121، 118:  عمرو بن كلثو  حيات  وما تبقى من ش ره: ظ   - 2
 .الموسوعة الش رية  : ظ   - 3
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علييي  اسييت مال علييى أرلييب الهييمائر عمييا كييان ( إلييى)زاد ا سييت مال القرآنييي ميين دخييول 
فقيد ، ، وكانيت نسيبة دخولي  عليى هيمير المفيرد الغائيب أكثيرهن اسيت ما   الش راء قبيل نزولي 

في حين كانت نسبتدا من ا ست مال ، من مجموع ا ست مال القرآني %( 13( )إلي )بلغت نسبة 
تي أي كانت زيادة ا ست مال القرآن تقرب من ه ف ا ست مال الش ري ، وييأ%( 7)الش ري 

فيي ،  من مجموع ا ست مال%( 11)الذي بلغت نسبة است مال  القرآني ( إليكَ )من ب ده است مال
ان علييي  اسييت مال  ف مييا كيي فكانييت زيييادة القييرآن ه يي%( 5)حييين كانييت نسييبت  عنييد الشيي راء 

علييى هييمير ( إلييى)الشي راء ، والموهيي  الوحيييد الييذي قلَّيي ل منيي  ا سيت مال القرآنييي هييو دخييول 
وتراجي  هيذا ا سيت مال فيي ،  %(2.5)إذ كانت نسبت  فيي ا سيت مال الشي ري، لغائبة المفردة ا

فقيد كيان ا سيت مال الشي ري يفيوق ا سيت مال القرآنيي اثنيي ، %( 1.5)القرآن حتى وصل إلى 
إن اسيت مال الشي راء لديذه الكلمية كيان : عشر ه فا ، وإذا كان من تفسير لديذا الظياهرة فيأقول 

عن أحوال حبيباتد  وصاحباتد  وانتديائد  إلييدن فيي مختليف األوقيات وكانيت  لكثرة ما ينظمون
سلوتد  وقت الجزع والشدائد تذكِّر األيا  التي قهوها م دن ، وسرد تلك القصا في أشي اره  
َسييبََّب ارتفاعييا فييي نسييبة اسييت مال هييذه الكلميية ، أمييا فييي القييرآن الكييري  فقييد اسييت مل كييل  بمقييدار 

ل لكل واحد من ا ست ما ت يطيل بنا المقيا  ، ليذا موزون ، إن تحلي ل نتائج الجدول بشكل مفصَّ
 . أكتفي بدذا القدر ألنظر في الم اني الدامشية للحرف 

 
هامشييية كانييت  ي، وذكييرت ليي  م ييانا نتديياء ، أو انتديياء الغاييية م نييى الحييرف المركييزي 

يي   لدييا ال لميياء واللغويييون فييي لغيية القييرآن الكييري  ، مندييا م نييى  مسييت ملة فييي الشيي ر قبييل أن يتنبَّ
 الظرفييةوقد استشددوا ل  بقيول اميرئ القييس مي  ذكير اآلييات القرآنيية ، وكيذا م نيى  المصاحبة

الذي ذكروا من شواهده بيت طرفة ، وقد تقدَّ  الكيال  فيي هيذا ، ومين الم ياني الدامشيية التيي لي  
 : (1)ومثال  قول امرئ القيس،  (عند)موافقتدا لم نى يذكروا لدا من الش ر شواهد م نى 

 (طويلال)   

 وَبــــــــاتَ إهىل أارطــــــــاوَ حِقــــــــفٍ كاأانَّ ــــــــا
  

ــرهسه   ــةس بَيــــــــعُ مُعــــــ ــ ا  ابيَــــــ  إهذا أالثاقاتــــــ
 

والم نى بات عند شجرة أرطياة ، ولكني  أراد أيهياً أني  انتديى إليديا ، وكيأن راحلتي  التيي 
 .عندها ةت تلك الليلبيوت ،ة لتستريح يصفدا هنا كانت ت بة فما أن تركدا انتدت إلى تلك الشجر

 
، وفي  يكون الحرف  التبييِّ ن المركزي( إلى)ومن الم اني الدامشية التي جاءت م  م نى 

ب أو اس  تفهييل( إلى) ا أو بغها من ف ل ت جُّ ناً لفاعليَّة مجروره ب د ما يفيد حبَّ مبيِّ
، ومثالي   (2)

، وهيذا الم نييى كيان مسييت مال فيي أشيي ار (33: يوسيف مين اآلييية ){يَّرَبِّ ٱلسِّــجْنُ أاحَـبو إهلاــ }:قولي  ت يالى

 : (3)أصحاب الم لقات فقد قال عنترة
 (واف رال)   

ــرٍّ     ـــــــ ــرٍّ وَفـا ـــــــ ــنه يف كـا ــبايُ الطاعــــــــ  صَــــــــ

ــي                 ــراه اثا هـــــ ــــ ــن قـا ــيَّ مِـــــ ــــ ــبو إهلـا  أاحَـــــ
  

ــــــأسه عَمـــــــره      وَال  ـــــــا ٍ يَطـــــــوفُ به ـا

ــره   ــقٍ وخَلاهــــــــ ــأسٍ وَإهبريــــــــ ـــــــ ــن كـا   َلــــــــ
 

فدييي   تخلييو ميين قييدر ميين ، وإن كانييت ُتيي بيِّن أن الحييرب أطيييب عنييده ميين ريرهييا ( ىإليي)
 .فصبا  الط ن أحبُّ للشاعر من أن ينتدي إلى تلك المالهي ، م ناها المركزي 

 

                                                 
 .112: القيس ئامرديوان   - 1
 . 114: بيبمغني الل: ظ   - 2
القييس ، ينظير  اميرئومثيل هيذا ا سيت مال عنيد  .259:أش ار عنترة ال بسي  :وينظر م    ، 124: (فوزي عطوي)ديوان عنترة  - 3

 . 223، 222، 257: ، شر  األش ار الستة الجاهلية 113، 112، 119: ديوان  
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وَٱألامْـرُ إهلايْـَِ فاـٱنُِرهإ    }: نحيو قولي  ،  (اليال )مرادفتديا ومن الم اني المصاحبة لدا أيهاً 

 : (1)، وجاء مثل هذا الم نى عند عنترة أيهاً في قول (33: النمل من اآلية ){مَاذاا تاأْمُرهينَ

 (واف رال)   

ــــــََ القِنا ـــــــا            إهذا كاشَـــــــفَ الزَمـــــــا ُ لـا
  

 وَمَــــــدَّ إهلايــــــََ صَــــــرفُ الــــــدَهره با ــــــا  
 

هذه الم اني . في عجزه شيئا من م ناها ( إلى)مجيء الال  في صدر البيت أهفى على   
التي فدمت من النصوا كانت مست ملة قبل نزول القرآن ، ول  يستشدد أصحاب كتب  الدامشية

بأبييات مين أشي ار أصيحاب الم لقيات مي  توافرهيا عنيده  ، وأكيرر ثانيية قيد ( م اني الحيروف)
يكون ذلك لقرب القرآن من نفوسد  وذاكرتد  ، ولكون  أقو  النصوا في الد لة والم نيى و  

ه أو الط ن  :وإتماما للفائدة أه  جدو  باست ما ت الش راء لدذا الحرف ونسبدا . في   يمكن ردُّ
 

 اجملموا إليب إلي   إلي   إلي ا إ َّ إلينا إليَِ إليََ إىل  
نسبتب 
 اثئوية

 %5.1 32 3-- --  5 1 3--  2 22 القيس امرؤ
 %5.2 23 1-- --  1--  1--  3 17 طرفة بن العبد

 %2.1 11-- --  1-- --  1-- --  9 الحارث بن حلزة
 %5.1 15-- --  2--  1-- --  1 11 عمرو بن كلثوم
 %4.5 81 3-- --  5 11 1 1 3 52 عنترة بن شداد

 %7.4 27 11 1 2 5 1-- --  3 45 زهير  بن أبي سلمى
 %3.3 44 3 2--  2 1-- --  4 32 لبيد بن ربيعة

 %4.9 272 21 3 5 18 15 2 1 12 192 المجموع

 
نسب است مال الش راء للحرف  متقاربة فيما بيندا ، وأكثره  است ما  ل  زهير ، وأقلُّي د  

ويدلُّ هذا بوهو  على اعتزازه بنفس  ( إليَّ )لبيد ، في حين كان عنترة أكثر الش راء است ما  ل 
حا كلما نظرنا وثقت  ال الية بدا و  تزال صورة اعتداد عنترة بنفس  وثقت  ال الية بدا تزداد وهو

ليكيون ( عبلة)مشيرا بدا إلى ( إليك  )في است مال  لحرف ب د حرف ، وكان الوحيد الذي است مل 
وكان زهير أكثير الشي راء اسيت ما  للحيرف . وفيا لدا يذكرها عن ب د وينتدي إليدا في الذكر  

 .داخال على همير المفرد الغائب 
 

  (ثمَّ   : )ثامن  عشر 

 
ثالثمئية ( 338)كزي الترتيب المتراخي ، وقد است مل في القرآن الكري  حرف م ناه المر

ة ياوثمان وثالثين مرَّ
كل في خمسة است ما ت %( 5.4)لتكون نسبت  إلى مجموع آيات القرآن  (2)

لتكيون نسيبت  إليى  ، ثمانين است ما ( 81)مئة بيت ، وكان است مال  في دواوين الش راء قد بلغ 
كييلَّ مئية بيييٍت ، ي نييي أن ا سييت مال القرآنييي قييد فييي  اواحييد اسييت ما %( 1.4)مجميوع األبيييات 

 .توس  في است مال هذا الحرف أرب ة أه اف ما كان علي  عند الش راء 

                                                 
 .283:، أش ار عنترة ال بسي 154:  (فوزي عطوي)ديوان عنترة  - 1
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واستشيددوا لديذين الشيقين بأمثلية ،  عن أحد شيقية إميا الترتييب وإميا المدلية( ُث َّ )قد يتخلَّى 
 : (1)ش رية ، فترك المدلة قد يفد  من قول عنترة  ةقرآنية ، وقد نستطي  أن نتلمس لدا أمثل

 (ل كامال)   

ــ َّ  َلاوتُــــــــــبُ           ـــــــــالرُمحه ثُــــــــ ــبُ بـه  فاطاعَنتُــــــــ
  

ــذامه    ــدَوِ مِ ــــــ ــايف ا اديــــــ ــدٍ صــــــ ـــــ  بهمُ َنَـّ
 

ف نييدما ط نيي   ، قييانون الحييرب وأعرافدييا   تسييمح بالمدليية حييين ا نقهيياا علييى ال ييدو
يي  بييادر إ الوقييت ، إذ   بييدَّ ميين  ب ييالييي  بهييربة ميين سيييف  وليي  يمدليي  عنتييرة بييالرمح   شييكَّ أنَّ

خذ في الحرب مين حييث   يحتسيب ، فالمدلية هنيا اوإ َّ يُ ، حتى يلتفت إلى ريره ، ا نتداء من  
 .رير مقصودة 

 

ويمكين  ، على التخلي عن م نى الترتيب إذا ما اقتهى المقا  ذالك( ث ُ َّ )وقد َيحمُل عنترة 
 : (2)قول  أن يفد  هذا من

 (طويلال)   

ــدَلعُ كابشَــــ ُ             ــا  ثُــــ َّ جَنــ ــعُ تاميمــ  هَزَمــ
  

ــرُ     ـ ــومه أااـا ـ ــن دَمه القـا ــيفي مِــ ــدتُ وَ َــ  وَ ُــ
 

  فييي  ي بيي  فارسييد  ورئيسديي   ي نيي هزيميية تمييي  إنمييا تحققييت ب ييد أن جنييدل عنتييرة كبشديي
 انكسارو، الجير  انديار ؛ ألن في ذلكول  تتحقق الدزيمة في الحرب قبَل قتل  الفارس ،  الحرب
الخوف إليى قليوب الجنيد فيدزميون ، وبيين قتيل القائيد وهزيمية الجيير مدلية ،  ةوسرع ، شوكت 

 .ف لى هذا يكون الحرف قد تخلى عن أحد شقي  في د لت  على م ناه المركزي 
   

ُ  ا ست مال  القرآني أرب َة أه اف ا ست مال الش ري لديذا الحيرف قيد يُ    مني  أن فَديَتَوسُّ
لمقتهييات أنظمية  تب ياإذ تسييُر األميوُر ، األحداث في القيرآن قائميةل عليى ترتييٍب منيتظٍ  ومتيأٍن 

الطبي ة وقوانينديا ، وهيذه تيربط األسيباب بالمسيببات فيي نظيا  دقييق ريير عجيٍل ، يج يُل الحيياَة 
 .تسيُر بشكٍل رتيٍب قائٍ  على الرويَّة 

 

 :قد كان على النحو اآلتي أما است مال الش راء لدذا الحرف ف
 

كيييييان الحيييييارث أكثييييير الشييييي راء 
قييد ي نييي  ، وهييذااسييت ما  لدييذا الحييرف 

أنَّ  كان يرتب األخبار واألحداث ب هدا 
بسبب ب ا في مدلة وتيأٍن ، وقيد ي نيي 

ميييا أقيييلُّ أتنظيييي  األحيييداث فيييي تفكييييره ، 
الشي راء فكيان عنتيرة ، وقيد تيتالء  هييذه 

مييين شخصييييَّة النتيجييية مييي  ميييا عرفنييياه 
نفسيييي  بفدييييو وإن كييييان واثقييييا ، عنتييييرة 

وشييييجاعا ومقييييداما ، لكنيييي  ي ييييير فييييي 
،  الغرييييب عييين أهليييي الصيييحراء حيييياة 

هذه الحياة قد تكون قائمة على القتال ، وقد   تسمح لصاحبدا بكثير مين و حيات  حياة الفارس ،و
نجيد ثرا تيأثيرا كبييرا ، ليذا وردُّ الف ل حاهرا ، وما، التأمل والروية ، بل فيدا عنصر المفاجأة 

والتصرف اآلنيي ، وعنصر المفاجأة  ، قائمة على ا رتجال الفرسان ، ومن اعتادوا القتال حياة 
، وكلُّ هذا قد يكون سببا يقليل مين اسيت مال مثيل هيذا الحيرف اليذي  تب ا لما تفرزه لحظة الحدث

 .ي طف األشياء مرتبة م  المدلة 

                                                 
 .31:أش ار عنترة ال بسي ،  213:  (مواوي)ديوان عنترة - 1
 .242:أش ار عنترة ال بسي ،  98: (فوزي عطوي)ديوان عنترة  - 2

 اس  الشاعر ت
است مال  

 ( َّ  ُ ث)
عدد 
 أبيات 

النسبة 
 المئوية

 %1.8 295 13 القيس  امرا 1

 %2.5 432 11 طرفة بن ال بد 2

 %3.3 178 2 الحارث بن حلِّزة  3

 %1.8 1729 14 عنترة بن شداد  4

 %2.1 894 19 زهير بن أبي سلمى 5

 %1.2 1322 17  لبيد بن ربي ة 2

 %1.4 5582 81 المجموع
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  (رُبَّ   : )تاسع  عشر 
 

قليلية ا سيت مال فيي الحرُف إثبات ، وقد يفد  م   التقلييل أو التكثيير، وهيو مين الحيروف 
ة ، لتكيون نسيبت  إليى  ةً واحيد( 21)اللغة ال ربية عموما ، إذ است مل عند الشي راء  وعشيرين ميرَّ

، وهذه النسبة  كل ألف بيتفي ثالثة است ما ت %( 1.3)مجموع أبياتد  الش رية في الدواوين 
فقد ورد عنيده ،  القيس الذي كان أكثره  است ما  ل  امرا:  ش راء ةلة جدا ، وجاء عند أرب قلي
ة ، ثي َّ طرفية ( 14) ة عنيد كيل مين ( 3)أربي  عشيرة ميرَّ ثيالث ميرات ، والحيارث ميرتين ، وميرَّ

ن يصياحبان ي، وقد استشددت بأشي اره  عليى كيلٍّ مين م نيى القلَّية والكثيرة الليذ (1)عنترة وزهير
ميرة واحيدة ( ربَّ )نى اإلثبات في ما تقدَّ  من الفصل الثاني ، أما في القرآن الكري  فقد جاءت م 

 .فقط ، وسأشير لم ناها في المبحث الثاني من هذا الفصل 
 

  (على   : )عشر ون 

فقد است ملت في القيرآن الكيري  ، ( على)كثيرة ا ست مال في اللغة ال ربية المن الحروف 
ةألفا ( 1445) وأرب مئة وخمسا وأرب ين مرَّ

، أي أن نسبتدا إلى مجموع آيات القيرآن الكيري   (2)
كل عشر آيات ، أما عند الش راء فقد بلغ است مالدا في وهذا ي ني است مالين للحرف ، %( 23)
ة ، أي أن نسييبتدا إلييى مجمييوع أبيييات الشيي راء ( 727) أي %( 13)سييب مئة وسييب ا وسييتين مييرَّ

كييلَّ عشييرة أبيييات ، إن زيييادة القييرآن فييي اسييت مال هييذا الحييرف قييد بلغييت ي فيياسييت ما  واحييدا 
ييا كانييت علييي  عنييد الشيي راء قبييل نزوليي  %( 11) ( علييى)وقييد تنوعييت صييور . عشييرة بالمئيية عمَّ

 :بحسب ارتباطدا بالهمائر وعلى النحو اآلتي 
 

 اجملموا لعلن ن لي   لي ما  لي    لي ا  ليب  لينا  لي ما  لي    ليَِ  ليََ  ليَّ  لن 
نسبتب 
 اثئوية

في  
القرآن 
 الكريم

060 61 21 6 611 6 24 624 24 461 8 64 1 6222 41% 
في 

دواوين 
 الشعراء

261 20 61 8 1 6 42 40 28 42 6 1 6 010 61% 
 

ة ( 455)الداخلة على همائر الجم  والمثنيي بليغ( على)ا ست مال القرآني ل  ليشيكل ، ميرَّ
، وهيذه  أي ثليث ا سيت ما ت القرآنيية، موع است مال الحرف في القيرآن من مج%( 31)نسبة 

ة ( 277)النسبة تزيد على نسبة است مالدا وهي داخلة على همائر المفرد التي بلغت %( 19)مرَّ
وهيذا %( 12)أي قرابة خمس ا سيت ما ت القرآنيية للحيرف ، وبيذا تكيون الزييادة بيين الحيالتين

بيالمجموع أكثير مين   َنيىل الحروف المتقدمة من أن الخطاب القرآني يُ مطرد م  ما تبيَّن من حا
( عليى)عنايت  بالمفرد ، وفيي ا سيت مال الشي ري عكيس الحيال بدقَّية ، إذ بليغ مجميوع اسيت مال 

ة لتكون نسبتدا( 59)وهي داخلة على همائر الجم   من مجموع اسيت مال الشي راء ،  %(7)مرَّ
نسييبة  الفييام( 142)خليية علييى هييمائر الجميي  ارتفيي  ليصييل إلييى اسييت مالد  لدييا داأنَّ فييي حييين 

                                                 
 ، 95(: دريية الخطييب)دييوان طرفية ،83، 82:، ديوان طرفة بين ال بيد237، 112، 82، 29، 18، 11: امرئ القيس  ديوان :ظ  - 1
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، ( 142\2): ت ميين إحصيياءه مواهيي  مندييا سييقط، علمييا أنيي  271 – 248: م جيي  األدوات و الهييمائر فييي القييران الكييري  : ظ  - 2
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أيها ، فا ست مال الش ري للحرف داخيال %(12)أي بفارق ، من مجموع ا ست مال %( 19)
ا سييت مال أنَّ ميين مجمييوع ا سيت مال ، فييي حييين %( 12)عليى هييمائر الجميي  انخفيا بنسييبة 

ة نفسدا على است مال  وهو داخل على القرآني للحرف وهو داخل على همائر الجم  زاد بالنسب
وحرا الخطاب الش ري عليى  ،ومن  نتبيَّن رعاية الخطاب القرآني للمجموع . همائر المفرد 

 . ، أي النظرة في الش ر جزئية في حين أصبحت في القرآن عمومية شاملة هذا من جدة  المفرد
 

( 43)ر المفيرد الميذكر كان ا ست مال الش ري للحرف داخال على هيمائة ثانية ومن جد
( 52)من مجموع است ما تد  ، وداخال على همائر المفيرد المانثية %( 5.2)أي بنسبة ، مرة 
فحهور المانثة المفردة أكثر في الخطياب الشي ري بقلييل مين حهيور  ، (7.3)أي بنسبة، مرة 

ائر المفيرد خطاب المفرد المذكر ، أما في القرآن الكري  فبليغ اسيت مال الحيرف داخيال عليى هيم
ة ( 218)المذكرة  مين مجميوع ا سيت مال القرآنيي للحيرف ، وداخيال %( 14)لتكون نسيبت ، مرَّ

ة ( 53)علييى هييمائر المفييرد المانثيية  ميين مجمييوع ا سييت مال ط  فقيي%( 3)ليشييكل نسييبة ، مييرَّ
، أي إن الخطيياب القرآنييي للمفييرد المييذكر زاد أكثيير ميين ثالثيية أهيي اف خطيياب المفييرد القرآنييي 

  خطابد   رب في توجي   ال  أن هذا كان على ما ت ارف عليإلى  ث ، وقد أشرت فيما تقد المان
لشأن  ، فجاراه  القرآن علي  لكن  إعالًء بصيغة المذكر ؛ ألند  ي تقدون أن في  احتراما للمقابل و

 . من مكانةرف  قدر المرأة إلى حيث يريد القرآن لدا 
 

وهو م نى كثير الورود في النصين المدروسين ، وقد ، المركزي ا ست الء ( على)م نى 
ًَ الشيء ألذلك  ؛الظرفية والمصاحبة : يصاحب  أحد م نيين هامشيين كثيرا ما يرافقان  هما   ً ن 

 بد أن يكون في ظرف يحتويي  فيي هيذا الوجيود ، والَحيَدُث كيذلك لي  ظيرفل يقيُ  فيي  زمانييا أو 
محفوظل ، أميا م نيى ا سيت الء ففيي  عمليية قيياُس شييٍء  مكانيا ، وفي كال الحالين م نى الظرفية

إلى آخَر ، فيكون أحدهما أعلى من اآلخر أي فوق  ، وليسيت عمليية القيياس مطلوبية دائميا ؛ مين 
في النصيين أعلى من هذا الحرف ، وم نى المصاحبة في  عمليية ( في)هنا كان است مال الحرف
وقيد ، أو حيدثا آخير  ، أو الذات َيصَحُب ذاتا أخير فقد يكون الحدث  ،قياس أيها إلى شيء آخر

وقد يتطلب المقا  اإلشارة إلى هذه الناحية من الم نى ، وهذه الناحية أقل است ما  من  .   يكون
يصياحب م نيى ا سيت الء فيي كثيير مين  معنى الظرفياة أو م نى ا ست الء ؛ لذا كان، الظرفية 

 : (1)مندا قول طرفة، أبيات الش راء 
 (طويلال)   

ــــيَ مالِ ـــــا               فامـــــا   أارانـــــي وَاِبـــــنَ  َمِـّ

ــا أادرإ   ــومُ وَمـــــــ ــ مَيَلـــــــ ــومُ         َـــــــ  يَلـــــــ

ــبُ   ــلب عَـــــــ ٍ طالابتُـــــ  وَأايأا َـــــــ  مِـــــــن كُـــــ

ــبٍ   ــ ِ ذانـــ ــ ــن  ـا ــ            َلـــ ــ ــ َ أانَـّ ــ ــبُ  ـا  قُلتُـــ
 

ــدِ     ــي وَيَبعُــــ ـــ ــأا  َنـ  ــبُ يَنــــ ــن أاد ُ مِنــــ  مَتــــ

ـــيِّ قُــــر ُ بــــنُ  مَعبَــــدِ كامــــا المَــــ  يف ا ـا

ــعناهُ   ــ ــا وَ ـا ــدِ كاأانّـــ ــسه مُلحَـــ ــن رَمـــ   لـــ

ــــةا مَعبَـــــدِ     ــــ  أُ فِـــــل حَمولـا  ناشَـــــدتُ فالـا
 

ي  قيد ميات ودفني  واليرمس  ي  ييئس مين كيل خيير يرجيى مني  ، كأنَّ يريد في البيت الثاليث أنَّ
وقول  على رمس أراد وه ناه في رمس ، :))القبر، واللحد الشق في جانب  ، قال شار  الديوان 

اوب   رية تنيي ييار نظ ، وإذا كييان شييار  الدييي وان ميين أنصيي(2) ((. كثيييرا( فييي)تبييدل ميين (علييى)و
جيي  علييى م نييى التنيياوب ، بييل علييى أنَّ الظرفييية م نييى هامشيييٍّ أهيييف  الحييروف ، فييإني   أخرِّ

هنا ألنَّ    يريد أنَّ صياحب  قيد ميات ف يال ( في)للحرف بجنب م ناه المركزي ، فدو ل  يست مل 
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  ينيزل  ليعليى شيفيره ، و وق لقبر ، وأصبح القبر ظرفا ل  ، بل ما يزال صاحب  في  في ا ووه
ب د ، وكأني أستش ر من هذا أنَّ ل  في  بصيا أمل ورجاء ، ولو كان قط  األمل والرجاء البتة 

المركيزي مسيت مل عنيد كثيير مين ( عليى)، ومصياحبة م نيى الظرفيية لم نيى ( في رمس )لقال 
ل القرآن لمثل  ل  يكن رربيا على مسام  ال رب ، فقد ألفتي  نفوسيد  وإن لي  واست ما، (1)الش راء

معناى  معنى التعليالأما في البيت الثاني فقد اقتهى السياق أن يصاحب . َيَتنبَّدوا ل  إ َّ ب د حين 
إلينييا م نييى الت ليييل ميي  م نييى ( علييى)، أي مييا أدري ليي  َ  يلييومني   أوصييلت  المركاازي( علااى)

. ، كأن اللو  كان في  است الء من ابن عم  تجاه  ، وهو يسأل عن الليو  وا سيت الء ا ست الء 
، وجياء بي  القيرآن كميا ذكيرت فيميا تقيد  ، أميا فيي  (2)وقد ورد أمثال هذا البيت في مواه  أخر

َا ل  كان من رير ذنٍب صدَر الذي ع، فذلك اللو   (من)معنى ( على)البيت الراب  فقد َحَملَت   رِّ
الشاعر ليكون مبتدأ اللو  وسببا ل  ، أر  أن الم اني الدامشية تت اهد في هذه القط ية فيميا  نع

بيندا لتوصل لنا صورة كاملة أراد الشاعر إيصالدا بما فيدا من تشابك في ال القات بين ابن عم  
 ن  مني  واسيتغراب  لصيدور الليو  مين ريير سيبب ، هيذه الم ياني كيائيوت الي  علي  وانقطاع رجا

كييون وقييت نييزول القييرآن وقبليي  فييي ظييرف يسييمح ليي  يلكنيي  قييد    ال ربييي  يفدمدييا وي يدييا بدقَّيية ،
ة في الت بير الفني البالري ، وما  من ريره من أنماط  هميزيباكتشاف طاقات اللغة ، ومكامن القوَّ

 .الت بير المست مل في كل لغة 
 

 :(4)، نحو قول زهير(3)لش راءكان مألوفا عنده  فقد است مل  ا معنى المصاحبةوكذا 
 (بس يطال)   

ــنا          ــدَّما حَسَـــ ــ ــرهأاينه قـا ــأوَ اِمـــ  يَطلُـــــبُ شَـــ

ــإه  يَلحَـــــق بهشَـــــأوههِما            ــ ــــوادُ فـا ــوَ ا ـا  هُـــ

ــلٍ            ــن مَ َــ ــا َ مِــ ــا كــ ــن مــ ــبهقاهُ  َلــ  أاو يَســ
        

 نـــــــاال اثُلـــــــوكا وَبَـــــــذّا هَـــــــذِهِ السُـــــــوَقا 

ــبُ لاحِ  ــبِ فامِثلُــــــــ  قــــــــــا َلــــــــــن تا اليفِــــــــ

ــــدَّما مِـــــن صـــــالِحٍ  َـــــبَقا   فامِثــــلُ مـــــا قـا
 

َق أبو ماه ، فإن يلحق بدما م  تكاليف  أي شدت  ييمد  زهير هنا هرما بأنَّ  يريد َسب    بما قدَّ
ما فيي  فمثل  أهلل للحاق بسلف  ، وإن يسبقاه م  ما كان مين مديل أي تقيدُّ  فديو م يذورل ألندميا تقيدَّ

في البيتين يحمل د لة هامشية فهال عن م ناه المركزي ( ىعل)م نى . السبق أي الشرف علي  
 .تلك هي د لت  على المصاحبة ، وم نى المصاحبة أبرز من الم نى المركزي في البيتين 

 

وقيد اسيت مل عليى قلَّية عنيد  (عان)المجااوزة وهاو معناى ( عليى)ومن الم اني الدامشية لي 
 :(5)الش راء ، ومن  قول عمرو بن كلثو 

 (اف  روال)   

ـــــبُ مِــــــن جُشَــــــ َ بــــــنه بَ ــــــرٍ         لِيَجــــــزه اللَـّ

ــا حَـــــــ   ــــــداوَ دارَت   امَبهمـــــ ــيَّ  ـا ــــ  وا  َلـا
        

ـــــــــزاءِ  ـــــــــوارهسَ ناجــــــــــدَوٍ عَــــــــــ َ ا ـا  فـا

ــــــوادإ األاعـــــــرَمَ ِ رَحـــــــن صُـــــــداءِ   بـه
 

وها ء الفوارس قد حاموا عن  ، وفي ف لد  هذا أصبحوا فوق  ومست لين علي  ، فاست مل 
 . لتفيد م نى المجاوزة م  م ناها المركزي  (على)الشاعر 
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 :(1)المركزي ، كما في قول امرئ القيس( على)م  م نى معنى الباء وقد يأتي 
 (طويلال)   

ــدِنا          ــزاتُ كاعَ ــــ ـــ ــلمن ال نـا ــبُ  َــــ  وَتاحسِــــ
        

ــاته    ــن رَسه أاو ــ ــن أاو  َلــ ــوادإ ارُزامــ ـ  بـه
 

، وهمييا ( َرس  أوعييال)بييوادي الخزامييى أو بيي أي تحسييب سييلمى أننييا   نييزال علييى عدييدنا 
فقد أدخَل الباَء عليى ا سي  ، منطقتان كان الشاعر يلتقي بدما حبيبت  ، وتأثير السياق هنا واهحل 

ليهيف م نى ا ست الء المستفاد مندا إلى م نى البييت ، ( على)األول ، وج ل ا س  الثاني م  
، ( َرس  أوعيال)مين األرا ، واعتليى هيو وحبيبتي   فكأنَّ  استبطن الوادي ألن اليوادي مينخفا

 :(2)ومن  أيهاً قول عنترة
 (طويلال)   

ــبُ           ــعُ رَأ َــ ــوتَ  َمَّمــ ـ ــعُ اثـا ــا لاقيــ  إهذا مــ
        

ــوهَرُ    ــدِما يَتاجَــ ــربه الــ ــن شُــ ــيفٍ  َلــ  بهسَــ
 

 عليى اليدماء وهيذا السييف مسيت لٍ ، سيُف عنترة إنما يزداد بياها وصالبة بشيرب اليدماء 
 .ومسيطر عليدا 

 
هذه هي أبرز الم اني الدامشية التي ذكرت فيي كتيب الم ياني وكيان استشيداد ال لمياء لديا 
من اآليات القرآنية ول  يذكروا لدا أمثلة من أش ار أصحاب الم لقات على اليرر  مين اسيت مالدا 

 :هذا الجدولأما است مال الش راء فيما بيند  للحرف وصور هذا ا ست مال فيبي ندا . عنده  
 

 اجملموا لعلن  لي ن  لي ما  لي    لي ا  ليب  لينا  لي ما  لي    ليَِ  ليََ  ليَّ  لن 
نسبتب 
 اثئوية

 %17 123-- -- -- --  7 9 2-- --  1 4 2 94 القيس امرؤ
 %13 21 1--  1 1 4 3 4--  1--  1 4 41 طرفة بن العبد

 %12 22-- -- --  1  2 7-- -- --  2 1 9 الحارث بن حلزة
 %13 39-- -- --  4 3 5 2-- -- --  1 2 18 عمرو بن كلثوم
 %12 222--  1--  7 12 12 2--  1 2 3 22 152 عنترة بن شداد

 %15 132-- -- --  5 8 12 2--  2--  3 3 97  بن أبي سلمى زهير
 %12 124--  2--  2 14 21 1 1 2 1 2 9 115 لبيد بن ربيعة

 %13 727 1 3 1 24 48 72 24 1 2 8 12 47 512 المجموع

 

نسب است مال الش راء لديذا الحيرف متقاربية فيميا بييند  ، وكيان أكثيره  اسيت ما  لديذا الحيرف 
القيس ، وأقلد  عنترة ولبيد ، ويتميز عنترة في است مال  لديذا الحيرف داخيال عليى هيمير  امرا

بدا  رة أمييامد  ويخاطيي تصييورها حاهييفي( عبليية)المخاطبيية المفييردة سييت مييرات وكييان ينييادي بيي  
تميز أيهاً بارتفاع نسبة است مال  . مرارا ، ويبدو أن هذا ردَّ ف ل طبي ي لب ده عندا ومن   مندا 

للحرف داخال على همير المتكل  ، ول لَّ في هذا محاولة إلثبات وجوده وحهيوره فيي المحافيل 
 . دوما في أش اره بد  من حهوره في قبيلت  
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 :مبحث الثاني ال
َد ب  القراُن الكريُ  من م اني الحروف  ما تفرَّ

 :في فرعين 

   َد بدا القران الكري  : أو  .الم اني المركزية التي تفرَّ
 
 
 

ل  يقتصر أثر القرآن الكري  في اللغة على استحداث م ان هامشية جديدة للمفردات فقيط ، 
أي وه  مفردات ، أو أهاف مفردات جدييدة بل ت داه إلى استحداث م ان مركزية للمفردات ، 

إلييى الثييروة اللفظييية للغيية ال ربييية ، وكييان قسيي  ميين هييذه اإلهييافة عيين طريييق اسييتحداث م ييان 
المشيييييييترك )، فيييييييدخلت بيييييييذلك بييييييياب  مركزيييييييية لأللفييييييياظ كانيييييييت موجيييييييودة ومسيييييييت ملة

ة بصيييغة واحييدة ، إذ تشييترك homonymy)(1)اللفظييي وهييذا مييا حصييل فييي ب ييا  كلمييات عييدَّ
 .ف الحرو
  

 0- (إن )النافية : 
 

المركزيية  (إن)النافية في المرتبة الثانية في ا ست مال القرآني مين بيين م ياني ( إن)تأتي 
مئيية وثييالث ( 113)فييي القييرآن الكييري  ( إن)؛ إذ وردت (الشييرطية والنافييية والمخففيية)الثالثيية 
ةة عشر مرَّ

مجموع است ما تدا فيي القيرآن تفيد م نى النفي ، فتكون نسبة است مالدا نافية إلى  (2)
ثمانييية عشيير %( 1.8)، ونسييبة اسييت مالدا بم نييى النفييي إلييى مجمييوع آيييات القييرآن %( 15.8)

،  (3)(إ َّ )األرلب من هيذه الميوارد تيأتي ب يدها  موردا في كل ألف آية قرآنية ، وكانت في األع ِّ 

هدنا { إن} ))ف   ،(117:النساء){مَرهيدا  إهلَّا شَيْطاانا  إه ْ يَدْ ُو َوَ ثا إهلَّا إهناامِنْ دُونِبِ  إه ْ يَدْ ُو َ }:نحو قول  ت الى 

، (112من اآلية: األن ا ){إه ْ يَتَّبهعُو َ إهلَّا الَِّنَّ وَإه ْ هُ ْ إهلَّا يَ ْرُصُو َ }:ومثلدا قول  ت الى  ، (4) ((. م ناه النفي

 قولي  ت يالى( إ َّ )النافيية ( إن)تي ل  تأت فيدا ب يد ، ومن اآليات ال(5)هنا بم نى ما النافية { إن}ف 

أو  (ما)بم نى  (إن)أي   أدري ف )) ، (25:الج ن){قُلْ إه ْ أادْرهإ أاقارهيبٌ مَا تُو َدُو َ أامْ يَجْعَلُ لابُ رَبِّي أامَدا }:

ن  إ  ميا ؛ فدو ريب   أعل  م ؛ أي   ي رف وقت نزول ال ذاب ووقت قيا  الساعة إ  هللا(  )
 .(2) ((. ي رفني  هللا
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فهيال عين ، أما في الش ر فم  طول البحيث والتنقييب لي  اسيتط  أن أظفير ببييت لجياهليٍّ 
النافييية ، وهييذا يفسيير ( مييا)بم نييى ( إن)شيي راء الم لقييات المخصوصييين بالدراسيية يسييت مل فييي  

حاب كتيب م ياني ل يَ  لَي   يستشيدد اللغوييون وأصي وهيو : بوهو  السياال اليذي يمكين أن يطير 
أن هييذا لكييند  ميي  هييذا ليي  يصييرحوا  (1)الحييروف ببيييت واحييد يحمييل هييذا الم نييى لدييذا الحييرف 

ا سيت مال كييان مين إبييداعات القيرآن الكييري  ؛ ول ييل السيبب فييي ذليك اعتقيياده  أندي  ليي  يحيطييوا 
شيياعرا جاهليييا ، ( 532)ولكننييي اليييو  قييد أحصيييت أشيي ار . بنميياذج اللغيية ال ربييية جمي دييا 

 أعتقيد أنَّ بيتا ول  أجد من بينديا شياهدا عليى هيذا ا سيت مال ؛ ف( 21134)جموع أبياتد  يبلغ وم
هيو م نيى ، ( إن)أن لغية القيرآن الكيري  ابتيدعت م نيًى مركزييا جدييداً لي :  أن أزع باستطاعتي 

ذكر ن خيواا لغية الي نى مي ، ليكيون هيذا الم ي( إ َّ )، ورالبا ميا كيان ييأتي ب يدها بي  النافية( إن)
دالحكي  ، وأ كيون يوبناًء عليى هيذا  .على أني أترك الباب مفتوحا للباحثين لتأكيد زعمي هذا  اكِّ
النافية قد وجد في النصوا التي وصلتنا عن ال ربية متأخرا ، وقد يكون في  رد  ( إن)است مال 

فلييس . (2)نافية يرج  إلى زمن مبكر من مراحيل اللغية ال ربيية ( إن)على من ير  أن است مال 
 .ببين يدينا نا موثوق ب  يست ملدا بدذا الم نى قبل القرآن الكري  

 

 5- (إن ) للتوكيد أو التحقيق: 
 

دييا حييرف تأكيييد))،( إنَّ )وهييي المخففيية ميين  وجيياءت فييي ا سييت مال ،  (3)((. وأصييلدا أنَّ
ة ياثمان( 28)القرآني على ما أحصيت   وعشرين مرَّ

سيبة اسيت مالدا لديذا الم نيى ، بيذا تكيون ن (4)
، ونسيبة اسيت مالدا للتوكييد إليى %( 9.8)للتوكيد إلى مجمل ا ست ما ت القرآنية لديذا الحيرف 

وقيد دخليت عليى  .أرب ية ميوارد فيي كيل أليف آيية %( 1.4)مجموع آيات القرآن الكيري  تكيون 

وَإه ْ كُـلر لامَّـا   } : ومنديا قولي  ت يالى ، كما في األمثلة التي ذكيرت آنفيا، الجملتين ا سمية والف لية 

فا افان بهاللَّبِ شَ هيدا  بَيْنَنَا وَبَيْنَ ُ ْ إه ْ كُنَّا  َنْ  ِبَادَتِ ُ ْ }: لائ  قَ  ن  م   عزَّ وقول  ،  (32:ي  س){جَمِي ٌ لادَيْنَا مُحْ ارُو َ

، وقد قرأ  (91:يوسف){وَإه ْ كُنَّا لا ااطِئِ َ قاالُوا تااللَّبِ لاقادْ آثارَكا اللَّبُ  َلايْنَا} : وقول  ،  (29:يونس){لاغاافِلِ َ

( إن)وزع  أندا هنا ، ( إنَّ )، بتخفيف  (111من اآليية: هود){وَإه َّ كُلّا  لامَّا لايُوَفبيَنَّ ُ ْ رَبوََ أا ْمَالا ُ ْ}:ب هد  

تشيديد النيون يقيرأ ب{ وإن كال }قول  ت الى  : ))قال ال كبريُّ ( إنَّ )وهي عاملة عمل  ، (5)الخفيفة
محموليية علييى { إن}ألن  ؛وهيو جيييد ، وهييو األصيل ، ويقييرأ بييالتخفيف والنصييب  (كييل)ونصيب 

، وفيى خبير ( لي  يكين ولي  ييك: )نحيو، الف ل ، والف ل ي مل ب د الحذف كميا ي ميل قبيل الحيذف 
 لتكيون فاصيلة بيين    إن ، خفيفة زائدة{ ما}و( ليوفيند  )أحدهما : على الوجدين وجدان { إن}

. أحسيينان عنييى : و   القسيي  كراهييية تواليدمييا ، كمييا فصييلوا بيياأللف بييين النونييات فييي قييولد  
 ، بتخفيييف النييون{ إن}، ويقييرأ ...أي لخلييق أو جميي  ،:  وهييى نكييرة{ مييا}أن الخبيير  (2)والثيياني

                                                 
ن   استشيدد ب هيد  ببييت لي  يدتيد أحيد إليى قائلي  و  ن يرف هيل كي ان البييت جاهي ليا أو إسيالميا صحي يحا أو م ي وهوعا ، وهي و   - 1

عمل ما الحجازية ، وهذا ميا لي  ( إن)وقد أعمل في  ( هَو مستوليا على أحٍد    إ َّ على أه ف  المجانين  إن: )قولد  من المنسر  
: رصيف المبياني ((  وهذا من الشذوذ بحيث   يقاس علي  ؛ إذ   نظيير لي  ))يقل ب  أحد من النحاة ، وقال المالقيُّ عن هذا البيت 

، همي   113-112 \8: ، شير  المفصيل  115\1:، المقيرب 75:  ياني الحيروف ، م 57: حروف الم اني : ، وينظر م  117
 .122\4:  ُخَزاَنُة األََدب  ، 229: ، الجنى الداني  125\1:الدوام  
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 .172:البغداديات   - 3
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أحدهما أندا المخففة واسمدا محيذوف ، وكيل وخبرهيا خبير إن ، : وفي  وجدان ، بالرف  { كل}و
أن  (1)والثاني. أي خلق أو جم  على ما ذكرناه في قراءة النصب : نكرة { لما} ا تكون وعلى هذ

، كانت هذه القراءة حجة لمن  (2)((.أي ما كل إ  ليوفيند  { إ }بم نى { لما} و{ ما}بم نى { إن}
ند  عنيد دخولديا عليى الجملية ا سيمية ، ولكي الثقيلية عملديا ،(إنَّ )المخففة من ( إن)يدعي إعمال 

و القليي َّة ، أمييا األكثيير فيدييا فدييو عييد  ال مييل دا علييى نحيي قييرروا أن إعماليي
إن دعييو  : أقييول  .(3)

عنيد القيراء  عليديا وليسيت عليى أصيل القيراءة الم تميد، أعمالدا مبنيَّة على قراءة ب يا القيراء 
في ( نَّ إ)المخففة صريحة ت مل عمل ( إن)، ول  ترد ( إنَّ )كلد  في المصحف التي هي بالتشديد 

ة أمر آخر هو إن القيول بإعمالديا ينيافي شيرط ا ختصياا اليذي  المواه  التي أحصيتدا ، وثمَّ
 .(4)وجوبا  لُ دمَ    النحاة ل مل الحروف ، وه  قد قرروا أندا حينما تدخل على الف ل تُ  وه

 

المخففة عليى الجملية ا سيمية كيان قلييال ؛ إذ دخليت أربي  ميرات فقيط مين ( إن)إن دخول 
ةأص المخففية عليى الجملية ا سيمية إليى مجميل ( إن)لتكيون نسيبة دخيول  ، ل سب  وعشيرين ميرَّ

، ول  يشر ال لماء إلى أن دخولدا على ا سيمية قلييل ، بيل هي  أثبتيوا  %(14)است مالدا للتوكيد 
دخولدا على ا سمية فقط ، وذكر ال لمياء أيهيا أنديا تيدخل عليى األف يال الناسيخة ، ونجيدها قيد 

ة عليى األف يال الناسيخة لتكيون نسيبة دخيول  اثالث( 23)دخلت  المخففية عليى ( إن)وعشيرين ميرَّ
المخففية ( إن)قبالة دخولدا على األسماء ، وذكروا أن الف ل الذي تدخل علي  ، %( 82)األف ال 

، وقيد تحققيت  (5)يكثر أن يكون ماهيا ناسخا ، ودون  في ا سيت مال أن يكيون مهيارعا ناسيخا
المخففيية علييى ( إن)ا سييت مال القرآنييي فوجدتيي  قييو  دقيقييا إلييى حييد مييا ؛ إذ دخلييت ميين هييذا فييي 

ة ميين أصييل  ةواحييد( 21)األف ييال الماهييية الناسييخة  فييي حييين دخلييت علييى ( 23)وعشييرين مييرَّ
المخففية عليى ( إن)إن دخيول  :قيول أأن  ومي  هيذه النتيائج علييَّ  .المهارع الناس  ميرتين فقيط 

هو األعي  األرليب مين اسيت ما تدا فيي هيذا الم نيى ، وقيد تيدخل عليى  األف ال الماهية الناسخة
 .المهارع الناس  في ب ا األحيان 

 

أما في الش ر فل  استط  أن أحصل على بييت واحيد لشي راء الم لقيات يكيون شياهدا عليى 
هذا ا ست مال عند الش راء ، وكذلك ل  يستشدد ال لمياء ببييت واحيد لديذا ا سيت مال مين أشي ار 

( إن)لجيياهليين ، ولقييد ُعييدُت إلييى أشيي اره  متفحصييا لدييا فليي  أفلييح فييي رصييد نمييوذج صييحيح ليي ا
دا فيي  القيرآن  المخففة مين بيين أكثير مين عشيرين أليف بييت جياهلي ، عليى النحيو اليذي است ملي

المخففية مين الثقيلية نتياج ( إن)أن أزع  هنا أيهاً أن است مال  أستطي وم  هذه النتيجة .  الكري 
ويبقيى هيذا اليزع  قائميا حتيى ييأتي باحيث بيدليل .  ابتدع  القرآن الكري  في لغت  الم جزةقراني 
 . ينقه  
 

المخففيية ميين الثقيليية قييد تييدخل علييى رييير نواسيي  ( إن)ن يي  أشييار ب ييا الكييوفيين إلييى أن 
، خالفا للبصريين ، فإند    يجيزون ذلك ، وقاس الكوفيون ذلك عليى قيول  ا بتداء من األف ال

 :  (2)( ه 41ت)كة بنت زيدعات
 (كام  لال) 

 شَـــــــلَّعْ اميينـــــــََ إ ْ قاتالْـــــــعَ لامُســـــــلِمَا         
 

ــدِ     ـــــ ــةُ اثُتاعمـ  ــََ  قُوبَــــــ ــع  َليــــــ ـــــ  احلَـّ
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أقيول ل يل .  (1)(إن  َقني َّ َت َكات َبيَك لََسيوَطاً :) واستنادا إلى ما تناهى إليد  من قيول ب هيد  
ده  فة   يايي المخفي( إن)رة ، فا سيت مال القرآنيي لي دعو  الكوفيين هذه   تجيد كثييرا مين النصي

ي نييي }هييي عنييده  :)) وهييو مييا نقليي  البغييدادي إذ يقييول ، آخيير ن لل لميياء فييي  قييو ً ا، ثيي   البتيية
وهيي عنيد الكسيائي مخففيةل إن  دخليت عليى اسي  ، .  (إ )بم نيى  (اليال )النافية و( إن){ الكوفيين

،  فيي  نافييية( إن)عنييد جميي  الكييوفيين ( إن قتلييت لمسيلماً : )  فقولي . ونافييةل إن  دخلييت عليى ف ييل 
،  مف ول قتلت:  ، ومسلماً  فارقة (الال )وعند البصريين مخففة مدملة ، و. ( إ )بم نى  (الال )و

، وإذا كان تخريج الكوفيين لدا على أندا نافية سقط (2)(( . جواب القس ( إن قتلت لمسلماً )وجملة 
ر  ال لمياء بيذلك قيائلين فيي شيأن ، وقد يحمل هذا البيت على الشذوذ  .ا حتجاج بدا هنا  كما ص 

، وقد يكون وج   (3) ((. وهما من الشذوذ بحيث   يقاس عليدما: )) ا ال رب وقول ب ، البيت 
ة كميا  المخففي( إن)أنديا أرادت أن تسيت مل  -إذا أردنا أن نحمل البيت على هذا الم نى  -الشذوذ 
فلي  تنتبي  إليى أنديا   تيدخل إ  عليى األف يال الناسيخة ، فقاسيت خطيأ ، رآن الكري   قدا ال است مل

أن القيرآن ومي  هيذا فالبييت إسيالمي ، و  ينياقا ميا ادعيتي  مين . عددها بدذا ا سيت مال  ة  دَّ ج  ل  
 . مخففة من الثقيلة( إن)هو است مال ، جديدا في اللغة مركزيا الكري  ابتدع م نى 

 
 

 3- (ي  إ )القسم ب قترنحرف جواب م : 
 

 
و  تق  إ َّ قبل القس  ، واقترانديا بالقسي  يج يل م ناهيا ، ( ن  )حرف جواب بم نى ( إي  )

  إي  : فيجيياب بدييا ( قييا  زيييدل : )وتكييون لتصييديق ُمخبييٍر ، كقييولد  . فييي  مسييحة التوكيييد واإلثبييات 
ييَتخب ٍر ، نحييو قييولد   وهللا ، أو َوعييُد طالييٍب ،  إي  : فيجيياب ( أقييا  زيييدل  : )ل مييرك ، أو إعييالُ  ُمس 

ن ي  تكيون فيي  أنَّ ( ن  )بين و والفارق بيندا  .فُيجاب إي  وربي ، ( دينارا أعطني: )كقول القائل
إي  وهللا ، و : و  يقسي  م ديا إ َّ بأحيد هيذه الثالثية . (4)يشترط م دا القس ( إي  )القس  وريره ، و

نديا أوأشيار الخلييل إليى  .(5)( ل ميرك)ي أن يقس  ب دها ب وربي، و إي  ل مرك ، ومن  الره إي  
 . (2)تدخل على القس  كالصلة وا فتتا 

 
هذه حرف نادر ا ست مال ؛ فقد تتب ت أش ار أصحاب الم لقيات السيب  فيي ( إي  )يبدو أن 
إلكترونيييا فييي أشيي ار د مييند  ميين يسييت ملدا فييي شيي ره ، وعنييدها رحييت أبحييث جييدواويييند   فليي  أ

است مل فيي  هيذا  عسى أن أعثر على بيت واحدٍ الم روفين والمغمورين  كلد ء الجاهليين الش را
خمسيمئة وثالثية وسيتين  شياعرا ، ومجميوع ( 523)وكيان البحيث قيد شيمل . الحرف ، فل  أجد  

وثالثين بيتا ش ريا ، وب يد هيذا بحثيت فيي أشي ار  ةعشرون ألف وأرب ( 21134)أبيات ها ء 
ن شييياعرا ، ومجميييوع أبيييياتد  الشييي رية ووسيييت ييييةمئييية وثمان( 128)  المخهيييرمين ومجميييوعد

ل  أعثير عليى  ،ن بيتا ، وم  كل هذا الجدد ون ألفا ومئة وثمانية وعشروخمس وثالث( 35128)
، وعنييدها تيقنييت أن بإمكيياني أن أزعيي  أن القييرآن الكييري  اسييت مل ( إي  )بيييت واحييد تسييت مل فييي  

ة  لَ أوَّ ( إي  ) ة إن ل حرف جوابمرَّ ة ف،    يكن في اللغة ال ربية عامَّ ، وم  في اللغة األدبيَّة خاصَّ
 ميااست مال القرآن الكري  ل  ، ل  يحتذ أثره أحدل من الش راء المخهرمين ، وبقي هيذا الحيرف م

                                                 
ب : ظ   - 1  .119: ، رصف المباني  112\1: المقرَّ
 . 374-373\11:ُخَزاَنُة األََدب    - 2
 .المصادر في الدامر السابق :، وينظر م   119: رصف المباني   - 3
،  122:، جييواهر األدب 112-115:، مغنييي اللبيييب 252:ني ، الجنييى الييدا132:، رصييف المبيياني124 \8: شيير  المفصييل : ظ   - 4

 .229: ، حروف الم اني في م ج  لسان ال رب  21 \14( : أيا)مادة : ، لسان ال رب  441\8: ال ين 
 .  431 \4: شر  الرهي على الكافية : ظ   - 5
 . 441\8: ال ين : ظ   - 2
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ييدَ  ا سييت مال القرآنييي ، قبييلَ  بيي  خييتاي هييمن أكثيير ميين خمسيية  رد  ؛ إذ ليي  َيييه نييزول القييرآن وُبَ ي 
 .  (1) ري شملدا البحث وخمسين ألف بيت ش

 
ة واحييدة فقييط ، وهييذا إذ فييي القييرآن بنييدرة ، ( إي  )اسييت ملت  وردت فييي القييرآن الكييري  مييرَّ

فيي كيل عشيرة  اً واحيدأي %( 1.11)يج ل نسبة است مال هذا الحرف إلى مجموع آيات القيرآن 
 :  ت ييالى هييي قوليي( إي  )، وهييي نسييبة نييادرة جييدا ، واآلييية التييي وردت فيدييا أ ف آييية قرآنييية 

في هذه اآلية ( إي  )، وقد اقترنت  (53:يونس){إهنَّبُ لاحَقٌّ وَمَا أانْتُ ْ بهمُعْجهزهينَ إهإ وَرَبِّيوَيَسْتانْبهئُوناََ أاحَقٌّ هُوَ قُلْ }

م نييى  : ))، وقييال الطوسيييُّ  (2) .((الم نييى ن يي  وربييي : ))بالقسيي  ، قييال الزجيياج فييي تفسيييرها 
ي نيي هيذا الوعييد اليذي  {أحيق هيو}أي يطلبون النبأ الذي هو الخبير ، يستخبرونك  {ويستنبانك}

يإهللا  قُّ  وحي،    ن ي : أي   { وربيي ل إي   قي} ي   ال هللا لنبي ، فقي ى األولي اآليةذه  ذكره هللا في ه    نَّ
، وقيال  (4) ((. فيي القسي  خاصية« ن  »بم نى { إي  }و  :))فيدا  ،  وقال الزمخشريُّ  (3)((. لحق
 ،...،ا  الساعة يا محمد عن ال ذاب وقي أي يستخبرونك( ويستنبئونك :) قول  ت الى  :))بيُّ القرط

جوابي  ، (  إن  لحق. ) قس  ( وربي. )كلمة تحقيق وإيجاب وتأكيد بم نى ن   "  إي  ( "  قل إي  ) 
د  هييفى م نييى التوكييين مجيييء القسيي  أبييأ  المفسييرون ، لقييد صييرَّ  (5)((.أي كييائن   شييك فييي 

بيل مجييء القسي  م ديا هيو اليذي ج لديا  ،  يط هيي بنفسيدا م نيى التوكييدلي  تُ ( ي  إ)لتحقيق ، ف وا
 . تصطبغ بدذا الم نى 

 
إن اسيت ماَل اللغية فيي الشي ر : ندرة است مال هيذا الحيرف ، فيأقول أعلُل ب  قد أجد سبباً و

، وخلجيات نفسي  ،  است مالل فنيل بليغل يس ى إلى وصف تجربة الشاعر ال اطفيية وتقريير أحوالي 
وكييذلك كييان اسييت مال اللغيية فييي القييرآن الكييري  اسييت ما  بالريييا عييالي المسييتو  ، بييل هييو أعلييى 

 ما يحتياج نلساال الحقيقي الذي يتطلب جوابا أوا. للغة ال ربية في امستو  لالست مال البالري 
حتاج اللغة األدبية فقلَّما يُ  في حيات  اليومية ، وفي لغة السوق والبيت والشارع ، أما في الفردُ إلي  
ن حيروف الجيواب   تيأتي أ، و  أقصد من هذا ( ن   أو إي  )الساال الذي يتطلب الجواب ب إلى 

ي  َّيعليى قل( ن ي )في اللغة األدبية البتة ،   فقد اسيت ملت كلمية  ن ميا  لي ، ولكي ر الجاهي ة فيي الشِّ
ية  ة است مال هذه الحروف في َّ عد  ررابة قل:  أريده اللغة األدبية ، لكن الغريب أندا   تيأتي البتَّ
ة واحدة ، ليذا زعميت أن القيرآن العند  الكيري  ش راء قبل اإلسال  وش راء صدر اإلسال  و  مرَّ

ة است ملدا ل مرَّ  .، إلى أن يقو  دليلل خالف هذا الزع   أوَّ
 

 4-  بمعناها المركزي (هل  )استعمال   : 
 

 سيتفدا  التصيديقي الموجيب، وكيان اسيت مالدا فيي النصيوا ا( هيل)الم نى المركيزي لي 
( هيل)البالرية است ما  مجازييا ، إ َّ أن ا سيت مال القرآنيي لي  يخيل مين مواهي  اسيت مل فيديا 

ولقيد اسيتط ت أن أُحصيي ،  (2)، وقد ذكيرت أمثلتديا هنياك الحقيقي المركزي اللد لة على م ناه
ثمانيية ( 18( )هيل)آن الكيري  اسيتفدامات حقيقيية مسيت مال من الميوارد التيي حكيى لنيا فيديا القير

 .موردا مجموع است ما ت هذا الحرف ( 93)، من أصل  (7)عشر موردا

                                                 
 .لمتاب ة البحث ، والتأكد من النتائج ( صدار الثالثاإل)يمكن الرجوع إلى برنامج الموسوعة الش رية   - 1
 .224\17:، مفاتيح الغيب299\3(:النحاس)، م اني القرآن 85\11:جام  البيان:، وينظر م  25\3:  م اني القرآن وإعراب  - 2
 . 392 \5: التبيان   - 3
 . 241\2: الكشاف   - 4
 . 44\3:، البرهان في علو  القرآن435\2:، تفسير ابن كثير34\4:د المسيرزا: ، وينظر م   351\8:الجام  ألحكا  القرآن  - 5
  .112:الفصل الثاني : ظ   - 2
 . ( نور جام  األحاديث)من خالل برنامج استشددت بقس  مندا ، ويمكن اإلطالع على البقيَّة   - 7
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عند الشي راء عليى نحيو الحقيقية ( هل)، فل  ترد  ل  ألحظ عند الش راء مثل هذا ا ست مال
عن سرد حكاية الحال عن   من باب الحكاية و  ريرها ، فطبي ة الش ر قد تب ده ب ا الشيء 

 .وقائ  أو أحداث يومية يجري فيدا ا ستفدا  الحقيقي 
 

 5- (نإذ)  (جواب وجزاء)حرف : 
 

 
وعيد  الفصيل ، حرف ينصيب المهيارع اليدال عليى ا سيتقبال بشيرط تصيدرها  (1)(نإذ)
محققل كقوليك لتكون جزاًء للف ل ، وجواباً لكال  دالٍّ علي  ، إما )) ، ويبدو أندا وه ت (2)بيندما

جييزاءل للف ييل وهييو الزيييارة ، وجييوابل لدييذا الكييال  ( إذن)فيي ( إذن أُكرمييك)، ( أزورك: )لميين قييال 
ر  (إذن أكرمك)،( لو أكرمتني: ) المحقق، وإما مقدرل ، كقولك للقائل ، فإذن هنا جواب لكال  مقيدَّ

، الجييواب والجييزاء (3).(( كييأن القائييل سييائلل ميياذا يكييون مرتبطييا بيياإلكرا   فأجبتيي  بييإذن أكرمييك
وأحدهما ل  عالقة باآلخر ، ويحدد السياق نوع هذه ال القة ، فقد ، مقترنان في د لة هذا الحرف 

وَلاـئِنه ٱتَّبَعْـعَ أاهْـوَآءَهُ  مِّـن بَعْـدِ مَـا       }:وقد   تكون كذالك ، من هذا الم نى قول  ت الى ، تكون محققة 

إنيك إذاً }:  ىالأميا قولي  ت ي )):  ، قال اليرازي(145: البقرة من اآلية ){مِنَ ٱلَِّـ لِمِ َجَآءَكا مِنَ ٱلْعِلْ ه إهنَََّ إهذاا لَّ

،  فييالمراد إنييك لييو ف لييت ذلييك لكنييت بمنزليية القييو  فييي كفييره  وظلمديي  ألنفسييد { لميين الظييالمين
 ، خروج الد لة إلى المجياز يفدي  مين السيياق أيهياً ، ولييس(4)((. والغرا من  التدديد والزجر

واجتم ييت القييرائن  ، ميين الد ليية الحرفييية للكلمييات ؛ ألن هييذا اليينا مخاطييب بيي  شييخا م ييين
الداخلية والخارجية أن المخاطب ب    يمكن أن يتب  أهواءه  ب يد اليذي جياءه مين ال لي  ، ف ليي  

إييياك أعنييي )ميين بيياب . علييى جديية التدديييد والزجيير لميين يتب ييون أهييواءه   ايكييون اليينا موجديي
 ( . ارةواسم ي يا ج

 
ً  من كال  سيبوي  ، وكثيرل من النحويين وافق  علي  اقتران الجواب بالجزاء فُد 
، إ َّ أني   (5)

ي  يفدي  أنديا جيزاء فيي موهي  وجيواب فيي موهي  ، وُنق يَل عين  ، ُنق َل عن أبي علي الفارسيي أنَّ
: قيياَل القائييلُ  لكيينَّ الجييواَب شييرطل ، فييإذا( جييواب وجييزاء )أيهيياً أندييا عنييده  (هيي 245ت)الشييلوبين

أميا إذا نظرنيا . (2)إن تزرنيي أكرميك:  ، فالم نى عنيده( إذن أكرمك:) ، وقال المجيب( أزورك)
نظرية الم ني المركزي والم اني الدامشيية فإننيا سينطمئن إليى أن الم نيى على وفق إلى الم نى 

فديو  مين ، وقد تصحب  د  ت أخير  مثيل الشيرط الم( الجواب والجزاء)المركزي للحرف هو 
َثين في المثال المذكور آنفا  فيفييد ، وقد يتخلى الحرف عين جيزٍء مين م نياه . سياق حديث الُمَتحدِّ

الشي راء ){قااتا فاعَلْتُ َآ إهذا  وَأاناـاْ مِـنَ ٱل َّـآلب َ   }:دون اقتران  بالجزاء ، كما في قول  ت الى  ، الجواب فقط

لي   نَ بيَّ  ))إذ  ديق لكال  فرعون إ َّ أن  بزيادة علي  ،هنا جواب   جزاء ؛ ألن  تص( إذاً )، ف  (21:

                                                 
وقيد فصيل القيول فيي هيذا الميالقي ورييره ، ( إذن)دا وميند  مين يرسيم( إذاً )هنالك خالف في رسي  هيذه الكلمية فميند  مين يرسيمدا   - 1

( إنَّ )ألن الحييروف   تنييون والنييون فييي  مثييل  ؛( نإذ)وأر  أن الخييالف فيدييا شييكلي   أثيير ليي  فييي الم نييى ، وأميييل إلييى رسييمدا 
فديو ( إذاً ) هكيذاوين عليى بياأللف والتنيلي  ترسي  فيي القيرآن إ َّ ، أما كوندا  23-22:كما قال المالقي في رصف المباني  وريرها 

رس  خاا بالقران الكري  ومن خصائص  و سيما أن ب ا الباحثين قد ير  أن الرس  القرآني موقوفل على شيكل  اليذي وصيلنا 
 .في المصحف ال ثماني 

 . 355: الجنى الداني : ظ   - 2
، 141:الصييياحبي فيييي فقييي  اللغييية  ،319:اإليهيييا  ال هيييدي  ،2:حيييروف الم ييياني: ، وينظييير م ييي  212 -211: جيييواهر األدب  - 3
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 .117\4: مفاتيح الغيب  - 4
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وليس هنا . (1) ((. أن  ف ل  على وج    يجوز م   أن يااخذ ب  أو ي د من  كافراً أو كافراً لن م 
نيك ن أظإذ:)فيقيول ( أحبيك: )جزاء ، فالحرف هنا قد تمحا للجيواب بيدليل أني  يقيال للشيخا 

 . ة فليس في الكال  مجازا( صادقا
 

ة ةواحيد( 31)في القرآن الكيري  بقلَّية ؛ إذ وردت ( نإذ)است ملت  وثالثيين ميرَّ
، لتكيون  (2)

ولي  . آييٍة مين القيرآن  ألف كلِّ في است ما ٍت  ةأرب %( 1.49)نسبتدا إلى مجموع آيات القرآن 
ُل هنا لكني أسجِّ . في دواوين أصحاب الم لقات ، ول  أعثر لدا على شاهٍد عنده  ( نإذ)تست مل 

مين خيالل  (3)اسيت ما ت ةأندا است ملت في الش ر الجاهلي ُكلي ِّ   بنيدرٍة ، فقيد رصيدت لديا تسي 
ومقيداره أكثير مين عشيرين أليف ، إحصاء عمو  الش ر الجاهلي المثبت في الموسوعة الشي رية 

كيل فيي أرب ية اسيت ما ت %( 1.14)بيت لتكون نسبة است مال هذا الحرف في الش ر الجاهلي 
عشرة آ ف بيت من أش ار الجاهليين ، وهي نسبة هئيلة جدا ، وقيد رف ديا ا سيت مال القرآنيي 

لميا كانيت عليي   اأي أكثر من اثنيي عشير هي ف، كل عشرة آ ف آية في إلى تس  وأرب ين مرة 
 .في لغة الجاهليين ، أما عند أصحاب الم لقات فل  يست مل هذا الحرف البتَّة 

 

  د بدا القرآن الكري  الم اني ا: ثانيا  :لدامشية التي تفرَّ
 

 
د القرآن باست مالدا عثر عليى أول   ، هنالك عدد من الم اني الدامشية لب ا الحروف تفر 

 :من يست ملدا م   من الش راء ، وقد رصدت عددا من هذه الم اني 
 

ُُ على ( أن  ) -0  ( :الشك أو الرجحان)المخففة تدلَّ
 

 

وَأانَّـا ظانَنَّـا أا ْ لاـنْ    }: (4)نحو قول  ت يالى، ( ظنَّ )ة مجيئدا ب د الف ل المخفف( أن)من است مال 

. (7:الج ن){وَأانَّ ُ ْ ظانووا كامَا ظانَنْتُ ْ أا ْ لانْ يَبْعَثَ اللَّبُ أاحَدا }: وقول  ،  (5:الج ن){تاقُوتا الْأِنْسُ وَالْجهنو  َلان اللَّبِ كاذِبا 

وهي من األف ال التي تيدل  ، ( ظنَّ )ير إلى ا ست مال القرآني للف ل ول ل من المناسب هنا أن أش
، لكنديا قيد ( حسيب وخيال)، والرجحيان يغليب فيديا كميا يغليب فيي  على يقين الخبير أو رجحاني 

تسيييت مل بم نيييى اليقيييين ، ألن الظييين فيييي  طيييرفل مييين اليقيييين ليييو ه كيييان جديييال ، ويبيييدو أن 
للتفريق في ا ست مال القرآني لدذا الف يل بيين اليدالِّ قد وه  لنا هابطين ( ه 794ت)الزركشي  

حييث  أني : وللفرق بيندميا فيي القيرآن هيابطان :))  فيقول، والدالِّ على الرجحان ، على اليقين 
وحيث وجد مذموما متوعدا بال قياب عليي  فديو الشيك  ، وجد الظن محمودا مثابا علي  فدو اليقين

من : البقرة){إه ْ ظانَّا أا ْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّب} : لخفيفة فدو شك كقول أن كل ظن يتصل ب ده إن ا : الثاني

وكلُّ ظن يتصل ب  إن المشيددة .  (12من اآلية: الفتح){بَلْ ظانَنْتُ ْ أا ْ لانْ يَنْقالِبَ الرَّ ُوت}: ، وقول  (231اآلية
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، (28:القيامة){وَظانَّ أانَّبُ الْفِرَا ُ}، و (21:الحاقة){يَبْإهنبي ظانَنْعُ أانبي مُ  ٍ حِسَابه}:فالمراد ب  اليقين ، كقول 

والم نى في  إن المشيددة للتأكييد فيدخلت عليى اليقيين والخفيفية ، بخالفديا فيدخلت فيي الشيك مثيال 

أانَّبُ ال إهلابَ  فاا ْلا ْ} :وقول  ( أنَّ )، ذكر ب  (22من اآلية: األنفال){وَ َلِ َ أا َّ فِي ُ ْ  اعْفا  }: األول قول  سبحان 

، والحسيبان (71مين اآليية: المائيدة){وَحَسِـبُوا أاالَّ تا ُـو َ فِتْنَـةس     }:، ومثيال الثياني  (19من اآليية: محمد){إهلَّا اللَّبُ

 . (1) ((.الشك
 
  وزهيا، قيد ت(2)، ووافقي  عليديا ب هيد   هذه القاعيدة التيي وهي دا الزركشييُّ  أعتقد أنَّ و 

فيي قاعدتي  ، مين  د  من السياق في ب ا اآليات خالف ما سطره الزركشيُّ ب ا الدقَّة ، فقد نف

وقيد ( ظنيوا)، هنا جاء الف يل  (118من اآليية: التوبة){وَظانووا أا ْ ال مَلْجَأا مِنَ اللَّبِ إهالَّ إهلايْبِ}: ذلك قول  ت الى

  بذلك الزمخشريُّ يقنوا ، وقد صرَّ ، أي علموا وت وهو دالل على اليقين، المخففة ( أن  )وليت  
(3) ،

مين : البقيرة){الَّذِينَ يَُِنوو َ أانَّ ُ ْ مُ قُـو رَبِّ هـ ْ   }: أي علموا كما في قول { وظنوا})) : الرازيوقال الفخر 

، و   والدليل عليي  أني  ت يالى ذكير هيذا الوصيف فيي حقدي  فيي م يرا الميد  والثنياء ، (42اآلية
 في  ، ففي الوقت الذي يتطابق (4) ((.    ملجأ من هللا إ  إلي يكون كذلك إ  وكانوا عالمين بأن  

إني  ينياقا الهيابط الثياني ،  -وهيو ذكير الميد  والثنياء مي  اليدال عليى اليقيين  -الهابط األول 
وكذلك كان م نى آيتيي سيورة الجين الميذكورتين . تلي  المخففة يدل  على الشك  ( ظن)فليس كل 

قال أبيو حييان فيي ، وليس دا  على الشك والرجحان ، ا عتقاد القط ي م ناهما دال  على  ، آنفا
،  الظن باإلنس والجين يأي كنا حسن:  اآلية{ وأنا ظننا} :))تفسير اآلية الساب ة من سورة الجن 

، فاعتقييدنا  ء علييى أن يكييذب علييى هللا فينسييب إلييي  الصيياحبة والولييديواعتقييدنا أن أحييداً   يجتيير
، وأمييا اآليية الثانييية  (5)((. إبلييس ومردتيي  حتيى سيم نا القييرآن فتبينيا كيذبد صيحة ميا أروانييا بي  

آنفا مستد  بدا على قاعدت  ، فال يسل  ل  ا حتجاج  عشرة من سورة الفتح التي ذكرها الزركشي  
بدا ؛ ألن م ناها   يدل  على الشك والرجحان ، بل كان يدل  على القط  في ا عتقاد ، ذلك أندي  

ي ني لي  يكين  :))جازمين ب د  عودة الرسول ومن م   ، قال الرازي في تفسير هذه اآلية كانوا 
، فييزين  ، أي ظننييت  أو ً  وأن مخففيية ميين الثقيليية{ بييل ظننييت  أن ليين ينقلييب}تخلفكيي  لمييا ذكييرت  

 ةلَ ايَ خَ ، ويه  إليدا مُ  ، وذلك ألن الشبدة قد يزيندا الشيطان الشيطان ظنك  عندك  حتى قط ت  ب 
هنيا المخففية ، ( أن  )، فالرازي صيرَّ  بيأن (2) ((. ، وإن كان   يشك فيدا ال اقل يقط  بدا الغافل

ولييس ب يد هيذه النقيول عين . وكذلك يقرر أن اعتقاده  كان قد وصل إلى مرحلة القط  والجيز  
 .دة على إطالق  ، وأقلُّ ما يقال فيدا أندا ليست مطر ال لماء من مجال لقبول رأي الزركشي  

 
الظن اسي  لميا )) أدق من  فقد قرر من قبل  أنَّ (  ه 495ت)وقد يكون الرارب األصفداني  

ومتيى قوييت أدت إليى ال لي  ، ومتيى هي فت جيدا لي  يتجياوز حيد التيوه  ، ، يحصل عين أميارة 
ومتيى هي ف . ر القوي است مل م ي  أن المشيددة وأن المخففية منديا تصو   رَ صو  ومتى قو  أو تَ 

فالرارب يب د الم نيى عين اقتيران  (7)((. وأن المختصة بالم دومين من القول والف ل است مل أنَّ 
: األسيل  القيول  أعتقيد أنَّ و( . أن  )المخففة أو المثقلية ، ويرج ي  إليى نيوع آخير مين ( أن  )الف ل ب 
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لكيل وما يملي  من فد  الم نيى تب يا للقيرائن الداخليية والخارجيية ، برجوع األمر كل  إلى السياق 
 . آية

 
فيرأيتد  ( ظينَّ )تتب ت أش ار أصيحاب الم لقيات الجياهليين ألنظير كيفيية اسيت مالد  للف يل 
ة واحدة ، إذ يقول  :  (1) قليلي ا ست مال لدذا الف ل أصال ، فل  يست مل  إ َّ عنترة مرَّ

 (واف رال) 

ــا           ـــــ ــيبا َ ظانـ  ــ  شَــــــ ــا بَــــــ ــتُ  يــــــ  ظانَنــــــ
 

ــدإ    ــنَّ ُ  جَلــــ ـــ ــأاعلافَ ظـا ـــ ــ إفـا  وَصَــــ
 

وفييي محاوليية  ، واسييتكما  للبحييث .المثقليية و  المخففيية ( أن)وواهييح أنيي  ليي  يقرنيي  بيي 
شيياعرا ، فوجييدتد  يسييت ملون هييذا ( 532)لبإحاطيية بجوانبيي  فقييد تتب ييت أشيي ار الجيياهليين كلديي  

ة فقط ( 14)الف ل بتقلبات  المختلفة  ظينَّ )على مد  أكثر من عشرين ألف بييت ، أرب  عشرة مرَّ
لكيند  فيي هيذه ا سيت ما ت كلديا لي  ،  (2) (تس  مرات ، وظننيت  ميرتين ، وظننيُت ثيالث ميرات

   المخففيييييية و  المثقيييييي َّلة ، ومييييييين جميييييييل اسييييييت ما تد  قييييييول خزيمييييييية ( أن)يسييييييت ملوا 
 :(3) (ه .ق34ت)القهاعي

 (رواف ال) 

ــــــــــــا   ــــــــــــعِ الثُرَيـ  ــــــــــــوخلاءُ أاردَفـا  إهذا ا ـا

ـــــرءٍ     ـــــنو اثـا  حــــــوبٌ        ظانَنــــــعُ به ــــــا وَظـا
 

ــةا الُِنونـــــــــا      ــــــــآته فاطِمَـــــــ ــعُ بـه  ظانَنـــــــ

 وَإه  أاوفـــــــــن وَإه   َـــــــــ انَ ا اجونـــــــــا  
 

( ظنَّ )التوكيدية م  الف ل ( أن)من هنا أستطي  القول إننا   نملك شاهدا يثبت لنا است مال 
ل     الييذي است ميي ، وقييد يكييون هييذا ا سييت مال عييرف ب ييد نييزول القييرآن الكرييي عنييد الجيياهليين

 :(4)، فنجد من أصحاب الم لقات المخهرمين لبيد يقول في بيت ل  بوهو 
 (طويلال)  

ــــــُب        ــــــنَّ أانَـّ ــــــة  ظـا ــــــرُء أا ـــــــرى لايلـا  إهذا اثـا
 

ــلُ      ــا َ  امِـ ــا  ـ ــرءُ مـ ــ ً وَاثـا ــن  َمَـ  قا ـ
 

يريد أن المرء إذا سدر ليل  في قهاء عمل ما ظنَّ أن  قد فرغ مني  ، فظينَّ هنيا تيدلُّ عليى 
آنفيا ، واسيت مل مخهيرمون آخيرون أمثيال  الزركشييُّ  قالي هذا ا سيت مال موافيق لميا اليقين ، و
ان( ه 31ت)ميد بن ثور الدالليوحُ ( ه 7ت)األعشى المثقلية ( أنَّ )مي  هيذا الف يل  (هي 54ت)وحسَّ

مما تقيد  يمكين . وأحَسُب أن ها ء تأثروا ا ست مال القرآني واحتذوا سبيل  .  (5)المخففة( أن)و
ر مين يسيت مل  أالمخففة من الثقيلة ابتدع  القرآن الكري  ، ولي  ( أن)ف م نًى هامشيا إلى أن نظي
، وإن كنت أتحفظ في قبول  على سي ت  ، وأر  أني  لييس مطيردا تماميا ، فالسيياق لي  األثير  قبل 

 .األكبر في  
 

 :ريفستالتدلُّ على  المصدرية( أن  ) -5
  

، وهييذا النييوع مختلييف فييي أصييل وجييوده ( أي  )بم نييى د تكييون تفسيييرية  قيي( أن  )نَّ إقييالوا 
ية ، ويير  ابين هشيا  أن إنكارهيا متجي  ( أن  )وعدم  ، فالكوفيون ينكرون  ؛ ألن (2)التفسيرية البتَّ

ييرة يجييب أن تكييون عييين ، ميين يثبتدييا يشييترط أن تكييون بييين جملتييين  والجمليية الثانييية وهييي الُمفسِّ
هيذا )، كميا هيو الحيال فيي قولنيا ( كتبت)نفس ( ق )ل  تكن ( كتبت إلي  أن قُ   :)، وإذا قلنا األولى
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في الجملة ( أن  )بدل  (أي)، فاألول عين الثاني ، ومن هنا لو افترهنا أنا نه  ( عسجدل أي ذهبل 
تسيبقدا أولديا أن : وم  هذا فقد اشترط القيائلون بديا لتحققديا شيروطا .  (1) األولى ل  يستق  الكال 

أن   يدخل عليدا جار  ة ، ووأن تتأخر عندا جمل   ،دون حروفلقول ا فيدا م نىة جملة تام
(2). 

 
هذا النيوع ، وهيو أن المتأميل  فيابن هشا   علىولقد ذكر األربليُّ أمرا قد يحلُّ ما أشكل  

ر ليس الجملية المتقدمية عليى  ،  ، وإنميا هيو مف يول محيذوف( أن  )ألمثلة هذا النوع يجد أنَّ الُمفسَّ
ر بحسب  ر ب يقدَّ ،   ( أن  )الكال  ، وما اشتراط َتقدُّ  الجملة التامة إ َّ ليتسنى تقدير المف ول الُمفسَّ

ر هيو الجملية  أنَّ الُمفسَّ
، (27مين اآليية: المامنيون){فاأاوْحَيْنَـا إهلايْـبِ أا ه اصْـنَ ه الْفُلْـََ     }: ، ففيي قولي  ت يالى(3)

ر هنا ليس جملة ا اصني   ( أن  )، وتفسي ره  (أميرا)ول مقيدر تقيديره   بل هو مف ي، ( أوحينا)لُمفسَّ
ن أ))هيو( أي وأن)التفسيير  ين الفيرق بيين حرفيإ  رأي  هذا بميا ذكيره الرهيي مين الفلك ، ودع

: نحيو  ، ، والجملية (جياءني زييد أي أبيو عبيد هللا)مبد  ، مين المفيرد ، نحيو  بدا كلَّ  رُ فسَّ يُ  (أي)
 عليى م نيى القيول ، ميادٍ  دالٍّ  مف و  مقدرا للفظٍ  ر إ َّ سِّ ف  تُ ( أن  )و ،...،  (هريق دم  أي مات)

تفسيير لمف يول  {هي اييا إبير}:فقولي  ، (114:الصيافات){وَناادَيْنَـاهُ أا ْ يَـا إهبْـرَاهِي ُ    }: م ناه ، كقول  ت يالى

 ( كتبيت إليي  أن قي)، وكذلك قوليك  إبراهي ، وبلفظ هو قولنا يا  يءناديناه بش : نادينا المقدر، أي  
ر لكتبيت ، للمف يول بي  المقيدَّ  تفسيرل ( ق ) على أنَّ  دال   حرفل  (أن  ) ق ، ف: كتبت إلي  شيئا هو:  أي  

 -38: طي  ){أا ه اقْذِفِيـبِ *  إهذْ أاوْحَيْنَا إهلان أُمِّـََ مَـا يُـوحَن   }:وقد يفسر المف ول ب  الظاهر ، كقول  ت الى 

( أن  )رده ابيين هشييا  ميين إن الجمليية المتقدميية علييى ، هييذا الكييال  يييدف  اإلشييكال الييذي أو (4)((.(39
تفسير ( أن  )و ، تفسر المفرد بيالمفرد والجملية( أي  ) ، وعلى ما سبق ف ليست هي عين المفسر بدا

ر بالجملية   بيالمفرد  ، المفرد الظياهر وإذا صيحَّ هيذا فيأذكر اسيت مالدا فيي النصيوا . أو المقيدَّ
 .المدروسة 
 

وثالثيين  ياثمان( 38) الكري  تفسيرية في القرآن( أن  ) ست مالا ما استط ت أن أحصي  من
ة مرَّ
فيي  وبيذا تكيون%( 2)ال امة في القيرآن ( أن  )يج ل نسبتدا إلى مجموع است ما ت  ، مما(5)

مجموع آييات القيرآن بين ، أما النسبة المئوية بيندا و( أن  )المرتبة الثالثة في ا ست مال القرآني ل 
 .كل ألف آية  في التفسيرية( أن  )است ما ت ل  ةأننا نرصد خمس بم نى%( 1.5)فدي

 
تفسيرية كانت في األع  األرلب مندا تدخل فيدا على ف ل ( أن  )اآليات التي است ملت فيدا 

ــمَا ِيلا    } :األميير ، مثييل قوليي  ت ييالى  لْعَــاكِفِ َ وَالروكَّــ ه  بَيْتِــيَ لِلطَّــائِفِ َ وَا  أا ْ طا ِّــرَاوَ َ هــدْناا إهلاــن إهبْــرَاهِي َ وَإه ْ

آل ){رَبَّنَا إهنَّنَا  َمِعْنَا مُنَادِيـا  يُنَـادِإ لِلْإهميَـا ه أا ْ آمِنُـوا بهـرَبِّ ُ ْ فاآمَنَّـا      } : وقول   (125من اآلية: البقرة){السوجُودِ

حيق كيان يال( أن  )، ويبدو أن هاجس عد  قول الكوفيين بدذا النيوع مين م ياني  (193من اآلية: عمران
داخلة على ف ل أمر يذكر أندا تفسييرية وميا يلبيث أن ( أن  )، فقد تتب ت  فوجدت  ب د كل  ال كبريُّ 

يقييول بجييواز كوندييا مصييدرية ثنائييية داخليية علييى ف ييل األميير ، فدييو يقييول فييي تفسييير اآليتييين 
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ى  بم ني{ عديدنا}المفسيرة ؛ ألن  (أي  )يجيوز أن تكيون أن هنيا بم نيى { أن طدرا} :))المتقدمتين 
ترد ب د القول ، وما كان في م ناه فال موه  لدا على هذا ، ويجوز أن تكون : والمفسرة ، قلنا 

مصدرية ، وصلتدا األمر، وهذا مما يجوز أن يكون صلة في أن دون ريرها ، ف لى هيذا يكيون 
 ،(1) ((.فيكون موه دا جرا أو نصيبا عليى ا خيتالف بيين الخلييل وسييبوي  ، التقدير بأن طدرا 

أن هنا بم نى أي ، فيكون النيداء قولي  آمنيوا ، ويجيوز { أن آمنوا} :))ويقول في تفسير األخر  
أن  ان بي اد  لبإيمي ذا يني عليى هي:  ر ون التقديي ر فيكي ت باألمي وصلي، ة  دري ص ون أن الم أن تك
 . (2)((.آمنوا 
 

، وفيي هيذه  (3) (  والف يل المهيارع)قد دخليت عليى ( أن  )وأحصيت خمسة موارد كانت 
وقييد أسييقطتدا ميين حسيياب التفسيييرية  -تقبييل التفسييير علييى أقييوال مختلفيية ( أن  )المواهيي  كانييت 

،  (22من اآلية: هود){أا ْ ال تاعْبُدُوا إهلَّا اللَّبَ}: ففي قول  ت الى  -والمخففة وبقيت في حساب المصدرية 

 ي، والثان هي مخففة من الثقيلة (4)دهاأح: ثالثة أوج  ( أن  )في { أن   ت بدوا} :)) يقول ال كبريُّ 
، ويجوز أن يكون ( هي أن   ت بدوا)أندا الناصبة للف ل ، وعلى الوجدين موه دا رف  تقديره 

والوجي  . ، فيكيون موهي دا جيرا أو نصيبا عليى ميا حكينيا مين الخيالف ( بيأن   ت بيدوا)التقيدير
، ونقل هذه المسألة ابن هشا  فيي  (5) ((.بم نى أي ، فال يكون لدا موه  ( أن  )الثالث أن تكون 

ر للقران أن يكون على قيدر كبيير مين فدي  مقتهييات السيياق. (2)المغني  وميا  ، أقول على المفسِّ
يفره  في تقرير م نى م ين لكل آية من آيات الكتاب ال زيز ، وإذا كان التقيدير النحيوي يجييز 

السياق يحت  أحيدها دون رييره وهيذا ميا يجيب أن للمفسر هذه األوج  اإلعرابية ، فالبدَّ أن يكون 
 .يحذق  المفسرون 

 
ييت  الكيال  إذ المفسرة ، ليس من صلة ما قبلديا ، ( أن ) ما ب د ولقد أشار الرهي إلى أن 

وَآعِرُ دَ ْوَاهُ ْ أا ه  }:قول  ت الى في دون  ، و  يحتاج إلي  إ  من جدة تفسير المبد  المقدر في  ، ف

أن الحمد ه }: ألن قول  ت الى  ؛في  مفسرة ( أن  )  تكون ،  (11من اآلية: يونس){لَّبِ رَبِّ الْعَالامِ َالْحَمْدُ لِ

 .(7)خبر المبتدأ المتقد   {رب ال المين
 

في دواوين أصحاب الم لقات ل  أجد مند  من است مل هذا الم نى ، ول  أستط  أن أرصد 
مييا يايييد مديي  ليي  ي رفييوا هييذا الم نييى لدييذا الحييرف ، ود أنَّ أعتقييالتفسيييرية فييي أشيي اره  ، و( أن  )

اعتقادي هذا أن أصحاب كتب حروف الم اني ل  يستشددوا ببيت واحد   لجياهلي و  إلسيالمي 
الم اني التي ابتكرها وهذا يج لنا نهيف إلى قائمة  .( أن  )عند ذكره  لدذا النوع من است ما ت 
وهذا يايد الفرهيية التيي . التفسيرية ( أن  )ديدا هو است مال ا ست مال القرآني للحروف م نى ج

م يياني ر الييرئيس فييي تطييوير  اق القرآنييي الماثيي فييي مسييتدل الفصييل ، وياكييد أن السيييُذكييرت 
 . الحروف 
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 :اإلضراب بها لإلبطال ( بل  ) -3
 

،  ب يد الغيرا األول وهيو اإلهيراب لالنتقيالفي المرتبة الثانية  لبإبطاليأتي اإلهَراب 
وثالثيين  واحيدا( 31)وقد اسيتط ت أن أُحصيي مين الميوارد التيي جياء فيديا اإلهيَراب لبإبطيال 

وكييان  الربيي  ميين مجمييوع است يي مالدا القرآنييي ،قرابيية أي %( 24.4)، ليمثييل نسييبة  (1)مييوردا
است مال اإلهراب لبإبطال يأتي في سياق الحكاية في تلك الموارد كلدا ، وهذا ما أشار إلي  من 

مين ريير إبطيال لميا ، لبإهراب وا نتقال مين شييء إليى شييء { بل} :))أبو حيان في قول   قبلُ 
 عليى سيبيل  ، ، وهكذا يجيء في كتاب هللا ت الى إذا كيان ميا ب يدها مين إخبيار هللا ت يالى  سبق

، أي إن اإلبطيال كيان لكيال  البشير أو ميزاعمد  التيي يزعميون ، فكيان  (2). (( الحكاية عن قيو 
 :ومن أمثلت   ب القرآني يبطل تلك المزاع  ، ويثبُت الحَق بكلمات  ت الى شأن  ،الخطا

  ومثلديا أيهياً  (88:البقيرة){اللَّبُ به ُفْـرههِ ْ فاقالِـي ً مَـا يُؤْمِنُـو َ     قاالُوا قُلُوبُنَا  ُلْفٌ بَلْ لاعَنَ ُ ُوَ}:قال ت الى ، :

 َلايْ َا به ُفْرههِ ْ  وْلِ ه ْ قُلُوبُنَا  ُلْفٌ بَلْ طابَ َ اللَّبُآيَاتِ اللَّبِ وَقاتْلِ ه ُ الْأانْبهيَاءَ بهغايْره حَقٍّ وَقافابهمَا ناقْ ِ ه ْ مِيثااقا ُ ْ وَكُفْرههِ ْ به}

هيو تكيذيب لقيولد  ( بل)، بيَّن المفسرون في اآليتين أنَّ ما ب د  (155:النسياء){فا  يُؤْمِنُو َ إهلَّا قالِي ً

ي ن أني  ت يالى طبي  عليديا ، ( رليف قلوبنيا) المتقد   وخيت  عليديا فيال يصيل أثير اليدعوة ، وبي 
يوفي  أيها تكذيب لما ادعوه من  ،ى قلوبد  والبيان إل ،  أرطييةعليديا و ، ةأن قلوبد  في أكنَّ

هنا إلبطال قول جاء ولما استوجبوا من  الذ َّ ، فاإلهراب ، ولو كانوا صادقين لما ل ند  هللا 
 . (3)الكافرين

  قال الطبيري  (71:المامنون){أامْ يَقُولُو َ بهبِ جهنَّةس بَلْ جَاءَهُ ْ بهالْحَقِّ وَأاكْثارُهُ ْ لِلْحَقِّ كاارههُو َ}:قال ت الى ،

أيقولون بمحمد جنون ، فدو يتكل  بما   م نى ل  و  يفد  و  يدري :)) في تفسير هذه اآلية 
فييإن يقوليوا ذلييك فكيذبد  فييي ق ييل د   ذلييك : ذكيره بييل جياءه  بييالحق ، يقيول ت ييالى : ميا يقيول 

واهح بين ، وذلك أن المجنون يدذي فيأتي من الكال  بما   م نى ل  ، و  ي قل و  يفد  ، 
والذي جاءه  ب  محمد هو الحكمة التي   أحك  مندا والحق الذي   تخفى صيحت  عليى ذي 

جياء لبييان ( بيل)فميا ب يد  (4)((  هيو كيال  مجنيون : فطرة صحيحة ، فكيف يجوز أن يقيال 
ا جاءه  ، هذا ما يسيمي  ال لمياء اإلهيَراب لبإبطيال   :لي  اومث. فساد قول الم اندين للحق لمَّ

 . (8:س بأ){عِيدِأافْتارَى  َلان اللَّبِ كاذِبا  أامْ بهبِ جهنَّةس بَله الَّذِينَ ال يُؤْمِنُو َ بهالْآعِرَوِ فِي الْعَذاابه وَال َّ ته الْبَ}

  لاـََ الْمُ الَّفُـو َ مِـنَ الْـأا ْرَابه       َـيَقُوتُ }:ومن بدي  است مال القرآن اإلهَراَب لبإبطيال قولي  ت يالى

َُ لا ُ ْشَغالاتْنَا أا للَّبِ شَيْئا  إه ْ أارَادَ به ُ ْ  مِنَ امْوَالُنَا وَأاهْلُوناا فاا ْتاغْفِرْ لانَا يَقُولُو َ بهأالْسِنَتِ ه ْ مَا لايْسَ فِي قُلُوبه ه ْ قُلْ فامَنْ يَمْلِ

، إذ ذكرت اآلية الكريمة قول المخلفين  (11:الفتح){بَلْ كاا َ اللَّبُ بهمَا تاعْمَلُو َ عَبه ا  ار ا  أاوْ أارَادَ به ُ ْ نافْعا  

لشيغلد  بيأموالد  وأهلييد  ، فيردَّ علييد  هللا ت يالى بميا  ند  تخلفيوا عين النبييإمن األعراب 
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وهيذا { يقولون بألسينتد  ميا لييس فيي قليوبد }:  فكذبد  هللا ت الى فقال :)) عواه  تلكيبطل د
: ، ثانيدميا...،{ فاسيتغفر لنيا}أن يكيون التكيذيب راج ياً إليى قيولد  : (1)يحتمل أمرين أحيدهما

بل ظننت  أن لن ينقليب }، كما قال ب ده ...إشارة إلى أن امتناعنا لدذا   رير، { شغلتنا}قالوا 
قل فمن يمليك لكي  مين هللا شييئاً إن }وقول  ( 12: الفتح){ رسول والمامنون إلى أهليد  أبداً ال

وتتركييون أميير هللا . م نيياه أنكيي  تحتييرزون عيين الهيير{ أراد بكيي  هييراً أو أراد بكيي  نف يياً 
عيالَّ   ، ث  أهرب في نداية اآلية  لتأكيد إبطيال قيولد  المزعيو  مقيررا أنَّ (2) ...((،ورسول 

، وجياءت اآليية التاليية عال  بحقيقة السبب الذي دعاك  للتأخر عين القييا  مي  النبيي الغيوب

 أا ْ لانْ يَنْقالِبَ الرَّ ُوتُ وَالْمُؤْمِنُو َ إهلان أاهْلِي ه ْ أابَدا  وَخلُيِّنَ ذالََِ فِي قُلُوبه ُ ْ وَظانَنْتُ ْ ظانَّ بَلْ ظانَنْتُ ْ}:ناطقة بالحق 

َحًة بأن د  ظنوا ، وظند  ه نا يدل  على اليقيين  (12:الفتح){قاوْما  بُورا السَّوْءِ وَكُنْتُ ْ  كميا  –، وُمصرِّ

والمامنين لن يرج وا من حربد  هيذه ، وهيذا اإلهيَراب ييدللُّ  أنَّ الرسول –بيننا من قبل 
 د  إنما ق دوا عن اللحياق بيالجير بسيبب بييوتد على كذبد  في ادعائد  في اآلية المتقدمة أنَّ 

مخففة من الثقيلة ، ( أن  )و{ بل ظننت  أن لن ينقلب}ي ني ل  يكن تخلفك  لما ذكرت  )) وأهليد  
، وقد خيت  هللا ت يالى اآليية  (3)((. أي ظننت  أو ً، فزين الشيطان ظنك  عندك  حتى قط ت  ب 

 . ، ول  يذمد  إ َّ لكذبد   بورل  بأند  قو ل   بذمد  وتوبيخد  ؛ إذ وصفد

ري  المكذبين المنافقين وتأنيبد  حتى تكتمل الصيورة فيي بييان ميوقفد  هيذا ب يد ويستمر تق

وا  َيَقُوتُ الْمُ الَّفُو َ إهذاا انْطالاقْتُ ْ إهلان مَغاانِ َ لِتاأْعُذُوهَا ذارُوناا ناتَّبهعْ ُ ْ يُرهيدُو َ أا ْ يُبَـدِّلُ } : آيتين فيقول الحق ت الى

، وفي  (15: الفتح){بَلْ كاانُوا ال يَفْقا ُو َ إهلَّا قالِي ً فاسَيَقُولُو َ بَلْ تاحْسُدُونانَابهعُوناا كاذالِ ُ ْ قااتا اللَّبُ مِنْ قابْلُ كا مَ اللَّبِ قُلْ لانْ تاتَّ

ه  هييذا اوا أن المييامنين يحسييدوند  ، وادعيياهييذه اآلييية أراد هييا ء الييدفاع عيين أنفسييد  بييأن ادعيي

( لن تتب ونا كذلك قال هللا من قبل : ) بأمر هللا ت الى لد  الرسول  عتقاده  أند  يبطلون ما قال 
وجياء . ، فجاءت خاتمة اآلية الكريمة بإهراب لبإبطال قولد  ودعواه  أن المامنين يحسدوند  

في اآليية إهيراب إلبطيال قيول النبيي بحيد زعمدي  وب يده إهيراب ألبطيال زعمدي  هيذا ، قيد   
إلهَراب في هذا الموه  لسبب ا نتقال أو لبإبطال ، بل كان هذا يصر   المفسرون دائما بأن ا

فيإن  :))الم نى أو ذاك يفد  من كالمد  بوهو  ففي هذه اآلية الكريمية ميثال يقيول الزمخشيري 
ل إهراب م ناه:  ما الفرق بين حرفي اإلهراب  قلت:  قلت رد  أن يكون حكي  هللا أن   :  األو 

لثاني إهراب عن وصفد  بإهافة الحسد إلى المامنين، إلى وصيفد  وا.  يتب وه  وإثبات الحسد
 :، ول ل عبارة اليرازي أكثير وهيوحا إذ يقيول  (4)(( .بما هو أط ُّ من  ، وهو الجدل وقلة الفق  

كأند  { كذلك  قال هللا من قبل}:  رداً على قول  ت الى{ فسيقولون بل تحسدوننا}:  ث  قال ت الى ))
، وبل لبإهيراب والمهيروب عني  محيذوف فيي  ، بل تحسدوننا  كذلك من قبلما قال هللا:  قالوا

أي لي  يفقديوا { بيل كيانوا   يفقديون إ  قلييالً }، ث  قال ت الى رداً عليد  كميا ردوا ...الموه ين،
ولي  يفدميوا مين حكمي  إ  قلييالً فحمليوه عليى ميا أرادوه  ، من قولك   تخرجوا إ  ظياهر النديي

 . (5)((  . دوعللوه بالحس
 

إن هذا الم نى المهاف إلى الم نيى ال يا  م نيى لي  يسيت مل  الشي راء ، وقيد تفيرد القيرآن 
 .الكري  باست مال  ، وهو تطور يسجل للغة الذكر الحكي  
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 :اإلضراب بها لإلنكار ( بل  ) -4
 

 
ييي أن أرصيد نوعييا ثالثيا ، لي  أَر ميين أشيار إليي  ميين قبيل ، ذليك  -بحميد هللا   -اسيتط ت  أنِّ

يب عين م نيى الجملية المتقدمية إليى جملية جدييدة ليُ هير  وجدت ا ست مال القرآني قد يُ  م نيى  رَ نك 
ويييردع القييائلين بدييا ، وميين ثيي  يكييون إلييزا  لديي  بييالم نى الجديييد الييذي قررتيي  ، الجمليية المتقدميية 
فييي  ائ ل وشيي منتشييرل  اإلهييَراب لبإنكييار، وهييذا النييوع الييذي أطلقييت علييي  ( بييل)الجمليية التالييية ليي 

( 22)لي  ، وقد رصدت من الموارد لدذا ا ست مال إوم  هذا ل  أجد مشيرا ، ا ست مال القرآني 
ومن  أي خمس ا ست مال القرآني لدذا الحرف ،%( 21)ليشكل نسبة ،  (1)ة وعشرين مورداست

 :أمثلة هذا ا ست مال 
 

  قيال اليرازي  (111:البقيرة){رهيقٌ مِنْ ُ ْ بَلْ أاكْثارُهُ ْ ال يُؤْمِنُو َأاوَ كُلَّمَا  َاهَدُوا  َ ْدا  نابَذاهُ فا}:قول  ت الى ،

أكثيير أولئييك الفسيياق   :  وفييي  قييو ن األول{ بييل أكثييره    يامنييون}: ))فييي هييذه اآلييية 
أي   يصييدقون بكتييابد  ألنديي  :    يامنييون:  ، والثيياني يصييدقون بييك أبييداً لحسييده  وبغيييد 

يظدييرون لديي  اإليمييان بكتييابد  ورسييولد  ثيي     ، قين ميي  الرسييولكييانوا فييي قييومد  كالمنيياف
انتقيال مين : وم نيى هيذا اإلهيراب هيو ))، قيال أبيو حييان  (2)((. ي ملون بموجب  ومقتهاه

الرازي في تفسير اآلية صحيحل من بياب الم نيى األوليي  هأقول ما قرر . (3)((.خبر إلى خبر
ليس ا نتقال من خبر إلى خبر فقط ، كما في آيية  لتفسير النا ، ولكن الم نى المراد حقيقة

ت آنفييا (4)(71:المامنييون ) ،   ف نييدنا هنييا م نييى جديييد ومديي  فييي المبحييث األول  التييي ميير 
يهاف إلى م نى اإلهَراب ، وهو راية لبإهراب ، ذلك الم نيى هيو اإلنكيار لف يل هيا ء 

جاء في صدر اآلية الشريفة استفدا   وقد. المنافقين الذين كلما عاهدوا عددا نبذه فريق مند  
، وفيي  قرينية عليى رايية اإلهيَراب وسيبب تحيول الخطياب ( 5)مجازي المراد ب  هو اإلنكار

 .القرآني ل  
 

   ــوْمٌ       }:ومنييي  أيهييياً قيييول هللا جيييلَّ شيييأن ــتُ ْ قاـ ــلْ أانْـ ــاءِ بَـ ــنْ دُو ه النِّسَـ ــ ْوَوً مِـ ــاتا شَـ ــأْتُو َ الرِّجَـ ــ ْ لاتاـ إهنَّ ُـ

ــرهفُو َ         :، فالسييياق هنييا ينتقييل ميين م نييى إلييى آخيير ، قييال الزمخشييري فييي   (81:األعييراف){مُسْ

وتيدعو إليى ، أهرب عن اإلنكار إلى اإلخبار عند  بالحال التيي توجيب ارتكياب القبيائح  ))
، فمين ثي   وهو أند  قيو  عيادتد  اإلسيراف وتجياوز الحيدود فيي كيل شييء، إتباع الشدوات 

، وقييال  (2) ((. ، حتيى تجياوزوا الم تيياد إليى رييير الم تياد وةأسيرفوا فيي ب ييا قهياء الشييد
أنييت  مسييرفون فييي كييل األعمييال، فييال يب ييد ميينك  أيهيياً :  الم نييى كأنيي  قييال لديي  :))الييرازي 

إن : أقول هذا الم نى األولي يقوي  ويياازره إذا ميا قلنيا  . (7) ((. إقدامك  على هذا اإلسراف
. إييياه واسييتنكار المجتميي  المخاطييب بييالقرآن ، عملديي  الغاييية ميين اإلهييَراب هنييا هييي إنكييار 

ر عليد  ف يالد  القبيحية التيي أ ا عليديا ، و  يرييد قيدموفحينما يصفد  باإلسراف يريد أن ُينك 
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ولييس رريبيا أن يسيرفوا هنيا ، بيل مين ، اإلخبار عند  بأند  مسرفون في كثير من األشيياء 

وَتاذارُو َ مَا عَلاقَ لا ُـ ْ  }:مثل هذه اآلية قول  ت الى الماكد أن الخطاب يريد إنكار ف لد  هذا ، و

 . ، فدنا إنكار أيهاً لف لد  القبيح   (122:الش راء){رَبو ُ ْ مِنْ أاخلْوَاجه ُ ْ بَلْ أانْتُ ْ قاوْمٌ  َادُو َ

  

   مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فاأانْبَتْنَا بهبِ أامَّنْ عَلاقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأارْضَ وَأانْزَتا لا}:وكذلك جاء في قول ال زيز الحكي ْ ُ 

أامَّنْ جَعَلا الْأارْضَ قارَارا  وَجَعَلا * حَدَائِقَ ذااتَ بَ ْجَةٍ مَا كاا َ لا ُ ْ أا ْ تُنْبهتُوا شَجَرَهَا أاإهلابٌ مَ َ اللَّبِ بَلْ هُ ْ قاوْمٌ يَعْدِلُو َ 

،  (21 - 21:النمل){وَجَعَلا بَيْنَ الْبَحْرَيْنه حَاجهزا  أاإهلابٌ مَ َ اللَّبِ بَلْ أاكْثارُهُ ْ ال يَعْلامُو َ عِ لا َا أانْ َارا  وَجَعَلا لا َا رَوَا ِيَ 
المشييركين بييأن هللا هييو خييالق الكييون وحييده   شييريك ليي  ،  َبل ِّيي غإن هييذه اآليييات الكريمييات تُ 

 . ا  يمكند  نكراند التيملموسة ال دل َّ ةمن خالل تقدي  األ تط ن في إنكاره  لدذه الحقيقة ،و
إلى ما يمكن أن نلحظ  من م نيى اإلنكيار اليذي ييدلَّ عليي  اإلهيَراب  (1)ول  يشر المفسرون

وهييذا  ، ، فييالتقرير الييذي تييذيلت بيي  كييل ميين اآليتييين كييان يتب يي  إهييراب  مييا أركبوهييو  
هيذه الييد ئل وشيركد  ميي  وجيود  ، لف لدي  يس لل يدول عيين التقريير ، بيل إنكيياراإلهيَراب لي

 . الواهحة على وحدانيَّة الخالق ، وعد  وجود الشريك ل  ت الى ذكره 
 

وهكيذا تكييرر م نيى اإلنكييار ميي  اإلهيَراب فييي آييات كثيييرة ، لكنييي أسيتغرب عييد  إشييارة 
المفسرين واللغويين ل  ، مي  اطيراده وانتشياره ، ومي  تفنيند  بتشيقيق األنيواع وتقسيي  األقسيا  ، 

وهمييا اإلهييَراب ، يكييون قسيييما للقسييمين اللييذين ذكييرا فييي كتييب اللغييويين  وأر  أنيي  يصييلح أن
لقيد تفيرد القيرآن . ، واإلهراب لالنتقال ، ليكون القس  الثالث م دما اإلهَراب لبإنكار  لبإبطال

الكري  باست مال نوعين من اإلهَراب هما اإلهَراب لبإبطال واإلهراب لبإنكار ، ول  يست مل 
هيي ُّ إلييى م ناهييا ال ييا  وهييو التييي تُ  (بييل)قييرآن هييذين النييوعين ميين م يياني الشيي ر قبييل نييزول ال

مي   اسيتحداث  لم نييين فيرعيينتفرَد بديا هيي  َمزيَّة، وبذلك نسجل لالست مال القرآني  اإلهَراب
اسيت مال اإلهيَراب وقد وظفدما في خدمة البيان والتوصييل القرآنيي للم نيى ، هميا ، اإلهَراب 

 .  بإنكارلبإبطال واست مال  ل
 

 :  نجده على هذا النحووإذا أردنا أن نرتب ا ست مال القرآني لدذا الحرف 
 

 نوع االستعمال ت
عدده في 

 القرآن

نسبته إلى مجموع 
 االستعمال العام

 % 55 71 اإلهَراب لالنتقال  1

 %25 32 اإلهَراب لبإبطال  2

 % 19.2 25 اإلهَراب لبإنكار  3
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 :ه وتأبيد النفي دتفيد تأكي( لن) -5
 

كانيت تفييد  هيل( لين)ل  يكن ليفد  من خالل المواه  التس ة التيي اسيت مل الشي راء فيديا 
 يسيير فا ست مال كان في مرتبت  األولى ، أقصد است ما  في سياق نفيٍ   التوكيد أو التأبيد ف ال 

النظير فيي تفسيير ب يا  ت رف إلى هذه النقطة مين خياللأحاول أن سأ، لذا  آخرَ  ا دَ   يمنحدا بُ 
 : اآليات مثل 

 

ُِرْ إهلاـن  وَلامَّا جَاءَ مُو َن لِمِيقااتِنَا وَكالَّمَبُ رَبوبُ قااتا رَبِّ أارهنِي أانُِْرْ إهلايََْ قااتا لانْ تارَانِي وَلا ِنه انْ}:قول  ت الى 

، بي ًن الزمخشريُّ في تفسير هيذه اآليية أن  (143آليةمن ا: األعراف){الْجَبَله فاإه ه ا ْتاقارَّ مَ اانابُ فاسَوْفَ تارَانِي 

:  فيإن قليت ( :))لن)وقال عن طلبوا أن يريد  هللا جدرة من قبل ،  طلب الراية كان تبكيتا للذين
  ):  تقيول.  تنفي المستقبل ( )وذلك أن  ،(  )لنفي الذي ت طي  لتأكيداً :  قلت   {لَن}ما م نى 
:  ، كقولي  أن  ف لي  ينيافي حيالي:  والم نيى ، (لين أف يل ريداً ):  نفيدا قلت، فإذا أكدت ( أف ل رداً 

نفي  ، (113من اآلية: األن ا ){ال تُدْرهكُبُ الْأابْصَارُ}: فقول  ، (73من اآلية: الحج){لانْ يَ ْلُقُوا ذُبَابا  وَلاوه اجْتامَعُوا لابُ}

عنيد ( لين)،  (1)((. ألن  المنفيي منياف لصيفات ،  وبييانل  تأكييدل { لن تراني}و .  قبلستَ للراية فيما يُ 
أن : والجيواب :))للنفي ، لكن اليرازي   يير  هيذا فقيد قيال  في هذه اآلية فيدا تأكيدل  الزمخشري  

فكيان  ، والساال إنما وقي  عين تحصييل الرايية فيي الحيال . لتأكيد نفي ما وق  الساال عن { لن}
ونقل اليرازي أيهياً ،  (2)((. أما أن يفيد النفي الدائ  فال، ف نفياً لذلك المطلوب{ لن تراني}:  قول 

ميا  )) :وقيال فيي تفنييد ذليك ، د  تفيد التأبي( لن)أن ب ها من المفسرين ينقلون عن أهل اللغة أن 

 اللغية  هذه دعو  باطلة على أهيل :  قال الواحديُّ .  للتأبيد« لن»نقل عن أهل اللغة أن كلمة 
  .( 3)((. صحيحل  ، و  نقلل  م تبرل  بل ، وليس يشدد بصحت  كتا

 
شاع في كتب النحياة واللغيويين ميا أهل اللغة الذي ي نيد  الرازي بقول  هو الزمخشريَّ إذ 

يي  يقييول إن  ونقييل أنيي  قييال هييذا فييي كتابيي   ، تفيييد تأبيييد النفييي( ليين)نقييل عيين الزمخشييري ميين أنَّ
رين ميين النحيياة أصييبح يجييري علييى ولكثييرة دوران هييذا القييول فييي كتييب المتييأخ )) ، (األنمييوذج)

يد قيولد  ( لن)ب حدثين تألسنة الم يقصيدون بيذلك أن النفيي بديا ( لين الزمخشيريَّة:)عند النفي الماكَّ
، ويبدو أن ما أشي  من نقل عن الزمخشري ل  يكن دقيقا ، ففيي  (4)((. إنما هو على سبيل التأبيد
  ل  يصر  بأندا تفيد التأبيد ، وقد تتب  باحيث تفيد توكيد النفي إن( لن)الوقت الذي يصر  ب  أنَّ 

ولقد تتب ت كثيرا من  ،(5)م اصر رأي  في األنموذج والمفصل والكشاف فل  يجده يصر  بالتأبيد
ولكني   التأبييد ،( لين)فل  أعثر ل  على قول صريح بإفادة ( لن)مواه  الكشاف التي وردت فيدا 

 .قد يفد  من ب ا المواه  ليس صريحا 
 

،  عقائيدي   ألة فيديا جانيبل إن المس: أقول يدا عن نسبة القول للزمخشريِّ أو نفي  عن  ، وب 
كيان يصيدر عين فدي  وفلسيفة إسيالمية خاصية فيي فدي  الصيفات الذي فد  م نيى التأبييد والمفسر 
يصيدر فيي فدمي   فالزمخشريُّ  .عندا   للنا ،   يمكن عزل خارجيةل  هذا الفد  قرائنل واإللدية ، 
وريره  يصدرون عن فد  مدارس فلسفية أخر  ، وقد   تتفق الرا  ، رست  الفلسفية ، عن مد

                                                 
 .79 -78\3: األشباه والنظائر : ، وينظر م    111\2: الكشاف   - 1
 .358 -357\14: مفاتيح الغيب   - 2
 .المصدر نفس   - 3
  .153:مسائل النحو الخالفية بين الزمخشري وابن مالك   - 4
  .122 – 153: المصدر نفس    - 5



 - 251 - 

لم ناهييا ال ييا  الييذي هييو نفييي  ظييال ( ليين)وحملييت فيحمييل كييل مفسيير الم نييى علييى مييا ي تقييده ، 
قول  فييي، ل فقييط  ي المستقبيي لنفيي( ليين)ويبييدو أن ب ييا المفسييرين كييان يصيير  بييأن  ، المسييتقبل
َل المستقَبلَ « ن  لَ » )) : الث البيُّ  ده ا م و بقين ، ول تنفي الَف   ، لقهينا أن    َيَراهُ    هذا النف ي بمجرَّ

َن  ،، لكن  ورد من جدة أخَر  بالحديث  المتواتر ، و  في اآلخرة   أبداً  ٰموَسى أنَّ أهل اإل يماَن َيَرو 

عنييد الث ييالبي  (ليين)تنفييي   ذي ل اليي المستقبيي (1)((. أحييَر  برايتيي  ، فموسييى  هللاَّ يييو  القياميية
ف سيو))؛ ألنديا نفيي لي  (لين)بي نفيي الى التأبييد فيي  محدد بحدٍّ ، من هنا جاء م ني وريرُ  ، مفتو ل 
ن  لكني  يفدي   همي،  وهذا المستقبل عا  وريير محيدد ،(2)((. ، وسوف نا  على المستقبل يف ل

الم نى اللغوي أو هذا المفسر فد  ي وهكذا ،أو الداخلية الخارجية المصاحبة للنا ن  إطار القرائ
المسيتقبل عليى ب هد  المساعدة لفد  اآلية ، ففد  القرائن توافر عنده من في اآلية في هوء ما ي

أن  يشمل الحياة الدنيا فقط ، و  يشمل الحياة اآلخرة ، ولسيُت هنيا فيي مجيال إبطيال قيول مفسير 
السيياق  أعتقيد أنَّ  .( لين)إليى بييد النفيي تأحياول أن أفدي  مين أيين جياءت نسيبة أُ وإثبات آخر، بل 

بقرائن  المت ددة قاد ب ا ال لماء إلى تصور م نى التأبيد ، ألن المستقبل رير محدد فديو يشيمل 
 .  تأبيد ، وهذا صريح كال  الث البيو م نى ال كل األوقات اآلتية وليس  نتدائدا أمد ، وهذا ه

 
دي  ، وإن كيان ابين ي يير وربميا آخيرون ييرون يبدو أن أهل اللغة ل  يرهد  مثل هيذا الف

، إ َّ أن أكثر النحاة   يرون ذليك  (3)ومن وافق  في هذا الفد  لزمخشريِّ المنسوب لرأي الصحة 
، بل  (4)بأندما دعو  بال دليل[ والقول بأندا لتأكيد النفي، القول بأندا للتأبيد ]ووصفوا كال القولين

، قد يكون جوابا للقس (  )منفي ب ؛ ألن ال( لن)أوكد من النفي ب (  )ذهب ب هد  إلى أن النفي ب 
لكين الميرادي  ردَّ عليى هيذا .   يكون جوابا ل  ، ونفي الف ل إذا أُقس  علي  أوكيد ( لن)والمنفي ب 
 :(2)، وذلك في مثل قول أبي طالب  (5)ت في جواب القس  أيهاً  قد وق ( لن)الرأي بأن 

 (الكام ل)  

ــبِ  ـــ ــ           وَاللـا ـــ ــََ بهجَمعِ ـه ــلوا إهلايــــ ــن يَصِــــ ـــ  لـا
 

ـــــــدَ يف التُــــــــرابه دَفينــــــــا    حَتّــــــــن أُوَ َـّ
 

يل  أشييار ا ييد  ييُن مال ييٍك فييي التَّس  كغيرهييا ميين حييروف  النفييي فييي جييواز كييون  ( لَيين  )إلييى أن  :ب 
َر منقط ٍ استق َد َحدٍّ وَري  مُ )في  الزمخشريِّ  نقل عنهو ممن ، و بال المنفيِّ بدا منَقط اً عن   :(وذج    أُن 

لتأبيد  النف ي (لَن  )أَنَّ 
ذليك اعتقياُدهُ أنَّ هللاَّ  ٰعلىأي الزمخشري بأن الذي حمل  حاول تسويغ ر، و(7)

َة ثبيوت  الرايية عين َرُسيول   – ماليككما يير  ابين  – ، وهو اعتقادل باطلل  ت الى   ُيَر  ؛ لصيحَّ

يا إ ليى راييٍة ينتديي تقاسيعد  اختصاصدا بالتأبييد بمجييء  ٰتدلَّ َعلىواس،  هللاَّ  ف ييِّ بديا ُمَغي ً بال  المن 

 . (91:ط  ){قاالُوا لانْ نابْرَيَ  َلايْبِ  َاكِفِ َ حَتَّن يَرْجه َ إهلايْنَا مُو َن}: ، كما في قول  ت الى نتدائدااب

 

 الخارجيييةُ    القيرائنُ  علييى ذليك الفديي ن ب ييا المفسريي ل لقيد تنبي  ابيين ماليك أن الييذي حمي 
ن  هشا ٍ  هذا الرد ونحو أثرت في م نى الحرف ، إذ؛ للنا   (لَن  )و  تفيُد )) : ولفظ ، أيهاً   ب 

ب يَدهُ«كشاف »خالفاً للزمخشريِّ في  ، توكيَد المنفيِّ 
، وكالهما  «أنموذج »، خالفاً ل  في  ، و  تأ 

َو  : مري ){فالانْ أُكالب َ الْيَوْمَ إهنْسِي ا }: في ( اليو  ) ، ل  يقيد منفيُّدا ب ولو كاَنت  للتأبيد  :  قيل ، بال دليلٍ  َٰدع 
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ييُرهُ  و ، (22ميين اآلييية ــدا  }فييي  (ألََبييدَ ا)لكييان ذك  ــوْهُ أابَ ــنْ يَتامَنَّ ييراراً   (95ميين اآلييية: البقييرة){وَلا    ، واألصييل  َتك 

يَل م نيًى هامشييا مهيافا إليى( لين)مين كيال  هيا ء ال لمياء نتييقن أن الحيرف .  (1)((. عدم   ُحمِّ
وأريد من  أن يدل  على تأبيد النفيي أو تأكييده ، لكين [  النفي المستقبلي للمهارع ]م ناه األصلي 

وحيدها لديا ( لين)بيل جياء مين خارجي  ، في  ، هذا الم نى المهاف ل  يكن ينب  من داخل الحيرف
وردت التيي ( الييو )كميا فيي كلمية  ، في الينا م نى عا  ل  قابلية التحديد إذا ما جاء م   محددل 

: يوسف){فالانْ أابْرَيَ الْأارْضَ حَتَّن يَأْذا َ لِي أابهي}:في قول  ت الى( حتى)أو تقيده ب ، م   في اآلية المتقدمة 

من الم نيى   ُ فدَ ، بل قد يُ  مباشرةً  مذكورا م   في الناِّ  ، و  يشترط أن يكون المحددُ  (81من اآلية

وَقاـاتا  }: ، كميا فيي قولي  ت يالىلكني  محيددل  يياً آت وقتياً  ال ا  للنا أن الوقت المراد النفي في  يشمل

 َ  ِنْدَ رَبِّ ه ْ يَرْجه ُ بَعْ ُ ُ ْ إهلان بَعْ ٍ الْقاوْتا الَّذِينَ كافارُوا لانْ نُؤْمِنَ به َذاا الْقُرْآ ه وَال بهالَّذِإ بَيْنَ يَدَيْبِ وَلاوْ تارَى إهذِ الَِّالِمُو َ مَوْقُوفُو

هيو ، هنيا وقتيا محيددا ( لين)أفيادت  (31:سي بأ){نَ ا ْتُ ْعِفُوا لِلَّذِينَ ا ْتا ْبَرُوا لاـوْال أانْـتُ ْ لا ُنَّـا مُـؤْمِنِ َ    يَقُوتُ الَّذِي

وهذا مفدو  من اآلية الشريفة ، بدليل أند  حينما أوقفوا عند ربد  آمنيوا بميا كيانوا ، الحياة الدنيا 
 .بيند  أند  كفروا بما أنزل هللا إليد  من قبل  وتالوموا فيما، كفروا ب  في الحياة الدنيا 

 

 
 :   الى   ، مثيل قولي  تياآلتيي كلَّي بلَ  المستقي تشيملُ  فديي عاميةل  حيددل مُ ( لن )م   وإن ل  يأت

هنيا ( لين)، فيالم نى  (177:آل عميران){إه َّ الَّذِينَ اشْتارَوُا الْ ُفْرَ بهالْأِميَا ه لانْ يَ ُرووا اللَّبَ شَيْئا  وَلا ُـ ْ  َـذاابٌ أالِـي ٌ   }

كما ( لن)هذا هو م نى . بشيء  وهذا الوقت رير محددٍ ، يشمل نفي الهرر في الوقت اآلتي كل  
وفيي  . إهافية إذا ما أثَّر السيياق فيي   وقابل لحمل م نى أو م انٍ ، للتحديد أفدم  م نى عا  قابل 

 .م اني الحروف كبير في تطوير  لفرهية هذا الفصل من إن السياق القرآني ذو أثر أيها تأكيدل 
 
 

 :تفيد اإلنكار( لن) -6
 

ة واحيدة فيي ا سيت مال القرآنيي ، وذليك فيي قولي  ( لن)أُدخلت  م  ا ستفدا  اإلنكاري ميرَّ

، قيال  (124:آل عميران){مُنْـزَلِ َ  إهذْ تاقُوتُ لِلْمُؤْمِنِ َ أالانْ يَ ْفِيَ ُ ْ أا ْ يُمِدَّكُ ْ رَبو ُ ْ بهثا ثاةِ آالفٍ مِنَ الْمَ ئِ اـةِ }:ت الى 

.  إنكار أن   يكفيد  اإلميداد بثالثية آ ف مين المالئكية{ ألن يكفيك }وم نى  :))الزمخشري فيدا 
ه  ( لن)وإنما جيء ب  الذي هيو لتأكييد النفيي ، لبإشي ار بيأند  كيانوا لقليتد  وهي فد  وكثيرة عيدو 

فيي كيل اسيت ما تدا ( لين)زمخشري ي تقد بأن ، قد يكون ال (2) ((. وشوكت  كاآليسين من النصر
د وليس نفي المستقبل البسيط الخالي من التأكيد ، ونقل أبو حيان  ، تفيد م نى نفي المستقبل الماكَّ

فكل عال  يفد  ، هذا الرأي رريبا  سوق، وليس (3)  لبإنكار، عن ب ا ال لماء أندا هنا للتقرير 
فدي  الكيال  ، لكنيي عليى مين القيرائن المسياعدة لي   يفد  من النا م نى بحسب ما تتوافر أمامي 

 .(4)رأيت كثيرا من المفسرين يميلون إلى أندا هنا لبإنكار 
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ول  ُيست مل  مثُل هذا الكال  في دواوين أصحاب الم لقات السب  ، لكن من خالل بحثي في 
 :(1)يقول أش ار الجاهليين استط ت أن أرصد مثال واحدا ل  عند حبيب األعل  الدذلي ، إذ

 (الكام ل مجزوء)  

 وَبهجــــــــــــــــــاِنَبي ناعمــــــــــــــــــا َ ُقلـــــــــــــــــــ       
 

ــنْ   ـــــــــ ــعُ أالـا ــآرهب  ـــــــــــ ــبَلبغا  مَــــــــــ  يُــــــــــ
 

 .وم نى اإلنكار في البيت باٍد    
 

 :التوكيديَّة( إن)في سياق ( من) -7
 

 
( إنَّ )التيي تفيييد التوكييد ، وجيياءت ميي  ( إن)فيي القييرآن الكيري  فييي سييياق ( ميين)اسيت ملت 

وَإهنَّــبُ فِــي ٱآلعِــرَوِ لامِــنَ    }: ، ميين ذلييك قوليي  ت ييالى (2)خمسيية وعشييرين موهيي ا( 25) المثقَّليية فييي

ــالِحِ َ ،  (3)المخففيية ميين الثقيليية( إن  )، وجيياءت فييي أرب يية مواهيي  ميي   (131:البقييرة ميين اآلييية ){ٱلصَّ

، قيال  (198:البقيرة مين اآليية ){ َوَإه  كُنْتُ ْ مِّن قابْلِـبِ لامِـنَ ٱل َّـآلب    }: وم ناها التوكيد أيهاً ، مندا قول  

يين)الداخليية علييى ( الييال )النحيياس فييي  بم نييى ( إن)ل ييئالَّ تكييون     التوكيييد إ َّ أندييا  زميية(:)) م 
تلز  الدخول (    التوكيد أو    ا بتداء أو الال  المزحلقة)أن (  زمة)، وم نى قول  (4) (((.ما)

النافييية وقيد عرهيت هييذا األمير فييي ( إن  )الَّ يشيتب  بكونديا المخففيية مين الثقيلية ل ييئ( إن  )عليى خبير
األصيلي ( إنَّ )من الفصل الثياني ، ويبيدو أنَّ هيذه القاعيدة ترشيحت لديا مين اسيت مال ( إن  )مبحث

عليى خبرهيا ، ( اليال )فيديا دخيول ( إن)وال شرون التي ذكرتدا كلدا تلز   ةفدذه المواه  التس 
فأفادت توكييد اإلسيناد فيي ، ( من ومجرورها)لة المكون من وخبرها في هذه المواه  شب  الجم

ن)هذه الجمل وج لت   .في سياق التوكيد ( م 
 

ين)كان مجميوع اآلييات التيي اسيت ملت فيديا   ةآيية لتكيون نسيب( 29)فيي سيياق التوكييد ( م 
فيي ميرات  يثميان%( 1.8( )مين)است مال هذا الحرف ماكَّ دا إلى مجموع است ما ت القيرآن لي 

ين الشي راء َمين يسيت مل هيذه النسيبة وإن كانيت قليلية فيإني  .ألف آية قرآنيية كل  ين  )لي  أجيد م  ( م 
يية فييي سييياق التوكيييد ميي   فدييذا ا سييت مال ميين خصييائا الخطيياب ، ( إنَّ )التب يهيييَّة أو ا بتدائي 

 . القرآني 
 
 

 :تفيد التعجيز( ها) -8
 

 فالامَّا جَاءَتْ قِيلا}:ل مثلدا قول  ت الى ومن است ما ت القرآن الفريدة التي ل  يست مل من قب

حيرف ا سيتفدا ، : أربي  كلميات)) {  أهكيذا}فقولي  ،  (42من اآلية: النمل){قاالاعْ كاأانَّبُ هُوَ أاهَ اذاا  َرْشَُِ

أهذا عرشك  : أمثل هذا عرشك   ول  يقل: أي . وحرف التنبي  ، وكاف التشبي  ، واس  اإلشارة 
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، لقد جم  الخطاب القرآني أرب  كلمات فيي هيذا اللفيظ المختصير لي طيي  (1) ((. لئال يكون تلقينا
ا ستفدا  والتنبي  والتشبي  واإلشارة ، وزاد الخطاب فيي التنكيير فلي  يقيل : أرب ة م ان مجتم ة 

فأستفد  عن مشابدة عرشدا لدذا ال رر المشار إليي   (أهكذا عرشك  ):  لابل ق(  أهذا عرشك)
، وكيان ميا فيي جوابديا مين الحكمية  فات  ، وفي نفس هيذه الجملية نيوع مين التنكييرفي هيئت  وص

ي ،( ني  هيوإ) : الميراد بي ، و( كأن  هو :) قالت يتناسب م  هذا الخطاب ال الي ، إذ رت وإنميا عبَّ
هذا ا سيت مال البلييغ . (2)والمبادرة إلى التصديق من رير تثبت، بلفظ التشبي  تحرزا من الطير 

 . وهو من ابتكارات النا القرآنيل  مثيال من قبل عند الش راء ،  شددأل  
 
 

 :تفيد القرب واالستقرار( ها) -9
 

 
التنبيدية عليى اسي  اإلشيارة ( ها)ومن است ما ت القرآن الكري  التي ل  يسبق إليدا إدخال  

مين : المائيدة){ إهنَّا هَاهُنَا قاا ِـدُو َ فااذْهَبْ أانْعَ وَرَبوََ فاقااتِ }:قال ت الى ( هنا)المخصا للمكان القريب 

ي  ،  (3)، أي إننا   نبر  هذا المكان ،   نتقد  م يك و  نتيأخر (24اآليية يبيدو أنَّ المتحيدث يرييد أنَّ
ومين ثي َّ فديو   ( هنيا)مستقر في مكان  و  يريد مجاوزت  ، ومكان  اليذي هيو فيي  حاهير عنيده 

أاتُتْرَكُـو َ فِـي مَـا هَاهُنَـا     }: ومثلي  قولي  هيو ريير م ليو  ،  يريد تجاوز الحاهر الم ليو  إليى ميا

، فالمراد باليو   (35:الحاقة){فالايْسَ لابُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِي ٌ} :، وقول  تبارك اسم  .  (142:الش راء){آمِنِ َ

يبيا مين اإلنسيان ، هذه اإلشارة تج ل ال ال  اآلخير قر(4)ي ني الدار اآلخرة ( ها هنا)يو  القيامة و
 ، وهيذا مين لطييف اسيت ما ت القيرآن كأن  يراه ويتحسس قرب ، وفيي  لمحية ا سيتقرار والثبيات

  .وانفرادات  
 
 

 (:األمر)تفيد معنى ( هل) -01
 

إليى أن تيادي م نيى األمير مين خيالل سيياق ا سيتفدا  ( هيل) خرج ا ست مال المجازي ب

ــاكِرُو َ }: الىالمجييازي الييذي اسييت ملت فييي  ، نحييو قوليي  ت يي ــتُ ْ شَ ــلْ أانْ ، وقييد  (81ميين اآلييية:األنبييياء){فا َ

، لتكيون نسيبة هيذا ا سيت مال (5)ثمانية مواهي  ( 8)أحصيت في القرآن من مثل هذا ا ست مال 
دت بيي  لغيية الييذكر %( 8.2)إلييى مجمييوع ا سييت مال القرآنييي ال ييا   ، وهييذا ا سييت مال ممييا تفييرَّ

  الحييرف  ازي ميي لالسييتفدا  المجيي لم نييى فييي ا سييت مال الشي ريليي  أجييد مثييل هيذا االحكيي  ؛ إذ 
في سياق ا ستفدا  لي طي م نى األمير فيي شي ر أصيحاب الم لقيات ، ( هل)، فل  يوظف ( هل)

ا القرآني الذي هو كتاب  ا الن وقد يكون هذا التطور في ا ست مال القرآني من صلب خصائ
فدَّ  بدا ال باد بكل أدب ولطف ما يجب علييد  قا يُ فمن الطبي ي أن يستحدث طر ، هداية وتشري 

 .حد تلك الطرق توظيف ا ستفدا  ليفيد م نى األمر أ، وكان  ترك وما ينبغي  ، ف ل 
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 :تفيد النداء على لسان الحيوان( يا) -00
 

 
   ل قولي ، مثي النيداء ، ذليك اليذي يحكيى عليى لسيان الحييواننيوعل لطييفل مين في القرآن و

ومثيل هيذا النيوع لي  يوجيد فيي ، ( 18مين اآليية: النميل){الاعْ نامْلاةس يَا أايو َا النَّمْلُ ادْعُلُـوا مَسَـاكِنَ ُ ْ   قا}: ت الى

ة ت لق ال ربي بالحيوان  أش ار أصحاب وطول  ُصحَبت   ل  ، وكثيرة رفقتدميا ، الم لقات ، م  شدَّ
ا انطباعا عين القيرآن بيأن ال يوال  ل  يرو لنا أحد الش راء نداء على لسان حيوان ، وقد ي طي هذ

وهيذا ياكيد  .ده لي  مكيان فيي كتياب الخيالق ال يال  وكلدا حاهيرة فيي  ، ف يال  النميل بكياني  ووجي
 . النظرة الشمولية للخلق أجم ين في كتاب هللا ت الى 

 
 

ي ب  -05 اد   : ألنه غير مقصود أو يراد به التكثير والعموم ( يا)إضمار الُمن 
 

ي و  أيهاً  لكري وفي القرآن ا نوا  بالرية في است مال النداء مبتكرة ، فقد ُيهَمر الُمنياد 

ُا ، كقول  ت الى  ، شغلت  (31:ي  س){يَا حَسْرَوً  َلان الْعِبَادِ مَا يَأْتِي ه ْ مِنْ رَ ُوتٍ إهالَّ كاانُوا بهبِ يَسْتا ْزهئُو َ}:ُيَشخَّ

أندا من المسائل الص بة في ( ه 371ت)ن خالوي  هذه اآلية المفسرين حتى نقل الزركشيُّ عن اب
ي  ، ومين جدية ثانيية كييف ُتنياَد  ،  (1)القرآن وفيدا أكثر من جدة للكال  ، فمين جدية مين الُمنياد 

 .وهي مما   ي قل ، والنداء إنما هو لألشخاا لتنبيدد  ( الحسرة)
 

ال يرب إذا اجتديدت فيي : قيال الزجياج :)) أما في كيفية مناداة الحسرة فقيال الطوسيي فيي  
المبالغة في اإلخبار عن أمر عظي  يق  في  ج لت  نداًء ، فلفظ  لفظ ما ينبي  ، والمنبي  بي  رييره ، 

{ يا ويلتا أألد وأنا عجوز } و { يا حسرتي على ما فرطت } وقول  { يا حسرة على ال باد} كقول  
ر على ال بياد وأبليغ مين : يقول ،  فدذا أبلغ من أن { يا ويلنا من ب ثنا من مرقدنا هذا} و أنا أتحسَّ

إذا قلت يا عجباه فكأنيك قليت احهير وت يال : قال سيبوي  . الحسرة علينا في تفريطنا : أن يقول 
فالحسرة عند  (2) .((انتبدوا على أنا قد خسرنا { يا حسرتنا} وتأويل . يا عجب ، فان  من أزمانك 

ذوفل ، وحسييرة مصييدر أي أتحسيير الُمنيياد  محييوُنق ييَل عيين آخييرين أن . هييا ء هييي المنييادي 
 .(3)حسرة
 

 : (4)مندا أما من المنادي فدذا في  أقوال كثيرة
 

تحققيت  إذ ، إذ المقصيود بييان أن ذليك وقيت طليب الحسيرة؛   متحسر أصالً في الحقيقية  .1
 . الندامة عند تحقيق ال ذاب

ر علي   نقل عن مجاهد أن  من قول هللا ت الى ، والمراد أند  حلُّوا  .2  .محل من ُيَتَحسَّ

                                                 
 . 353\3:البرهان   - 1
 . 115\4: التبيان   - 2
 . 212 \2: التبيان في إعراب القرآن   - 3
، مجمي   453\8، 115\4: ، التبييان  489\5( : النحاس)م اني القرآن  ، 5-4 \23:ان جام  البي: ينظر في تفصيل هذه األقوال   - 4
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أي أن يكيون ال بياد فياعلين . يا حسرة من ال باد على أنفسد  ، فالمنادي هو ال باد أنفسد   .3
يرون عليى أنفسيد   حيينفي الم نى ، أي  اء . ييرو ال يذاب يتحسَّ وتاييده قيراءة ب يا القيرَّ

 .يا لتحسيره  : ، أي  (1)على اإلهافة( يا حسرة ال باد:)

ُر عليد  من ي ني  أمره  أن يكون ال با .4  .د فاعلين في الم نى أي َيَتَحسَّ

 (.يا حسرة على  ال باد:)إن  قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يس ى ، فدو القائل  .5

 .إن  قول القو  لما جاءه  ال ذاب ول  يامنوا بالرسل قالوا ذلك ب د أن ل  ي د ينف د  قولد  .2

 . اد في تكذيبد  الرسل ، نقل عن الهحاك ومجاهدإن  قول المالئكة تتحسر على ال ب .7

إن  من قول الرسيل الثالثية ، لميا قتيل القيو  الرجيل اليذي جياء مين أقصيى المدينية ، وحيل  .8
 .بالقو  ال ذاب 

هو من القو  أنفسد  لما قتلوا الرجل وفارقتد  الرسل الثالثة ، أو لما قتلوا الرجل والرسل  .9
 .ء الرسل وهذا الرجل ليتنا آمنا بد  م ناه يا حسرة على ها . الثالثة 

َن أه   هذه  َ  الم نيى كميا َتَبييَّ األقوال التي قيلت في هذه المسألة ، فكل نفر من المفسرين َفد 
حيذف فيي هيذه اآليية عين ( الُمنيادي)أن  اعتقيدهذي  أمام  وأعانت  قرائن النا عليى فدمي  ، والي

قُّ لحيالد  ويتحسير ،  فكلُّ من ير  ها ء الكفار وقد حلَّ ب قصد د  ما حلَّ من ال يذاب األليي  َيير 
عليد  أند  ل  يامنوا بما أرسل هللا لد  من الرسل ، فالمالئكية يرقيون لدي  والنياس أجم يون ييو  

  خبييره  فييي الييدنيا مميين ليي  بلغييالمحشيير يرقييون لديي  ، واألنبييياء والرسييل يرقييون لديي  ، وميين 
كيل . ا ولي  يامنيوا ، ونحين الييو  نتحسير علييد  ي اصره  يرق لدي  ويتحسير علييد  أندي  كفيرو

، وليو  {يَا حَسْرَوً  َلان الْعِبَادِ مَا يَأْتِي ه ْ مِنْ رَ ُوتٍ إهلَّـا كاـانُوا بهـبِ يَسْـتا ْزهئُو َ    }:ها ء ه  المنادون بدذا النداء 

يد أن ك ل حدد الف اعل بواحد من ها ء ، ل  يكن الم  نى يشمل اآلخرين ، في حين إن اآلي ة ت ر
ي أو صاحب   -أكانوا مجتم ين أ  متفرقين سواء  -ها ء  يتحسرون على الكفار ، َفحذُف الُمناد 

ج  ، اهو شمول أكبر عدد من المنادين بدذا النيداء الميال  الفي، النداء كان مقصودا لغرٍا بيانيٍّ 
وجسامة ال ذاب ،  في وبدذا تكبر الحسرة والندامة على الكافرين ، ويتبين عظ  الخطب الذي ه  

ن أولئك الكفار جحيدوا ربدي  ؛ أل   ، حتى أن كل ها ء يرقون لحالد  ، ويتحسروننالذي ي انو
لوا أنبيا بوا رسل  وقتَّ  . ه ءوكفروا بأن م  وكذَّ

 
ولما حذف الُمنادي ول  يشيخا ، صيار األنسيب مي  السيياق واألكثير انسيجاما أن يحيذف 

منيادي ينيادي مين يخصيد  مين قومي  أو صينف  ؛ أي سيوف يختليف الُمناَد  أيهاً ، ذلك أن كيل 
ي ، فلما حيذف األول ناسيب المقيا  أن يحيذف الثياني ليصيبح  تقدير الُمناَد  باختالف تقدير الُمناد 

 .والمجال أرحب في تقدير كل مندما بما يناسب الحال  ، الفهاء أوس  في فد  النا
 

باأللفياظ  كثييرةٍ  عليى إيصيال م نيى أو م يانٍ  هذا الحذف أعطى النا القرآني قدرة كبيرة
القليلة ، بطريقة ي جيز عنديا ريير السيياق القرآنيي ، وحقيا لي  أرصيد مثيل هيذا ا سيت مال البلييغ 

رة بأصيولدا فالمُ  ي حاهير اد  َنيألسلوب النداء في أش ار أصحاب الم لقات ؛ إذ كانت األمور مقيدَّ
مييا ج ييل الم نييى فييي ذلييك الشييكل مالدقيقيية الواق ييية ،  مفدييو  بجزئياتيي    موجييود والنييداءُ ادَ َنييوالمُ 

 .في   جديدالقياسي محددا رير قابل للتوالد واستمرار الت
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أا ْ تاقُوتا نافْسٌ يَا حَسْرَتان  َلان مَا فارَّطْعُ فِي }:رب من اآلية المتقدمة في الد لة قول  ت الى تويق

ي في هذه اآليية الكريمية  (52:الزمر){ينَجَنْبه اللَّبِ وَإه ْ كُنْعُ لامِنَ السَّاعِره ، وهيي نكيرة ( نفيسل )، فالمناد 

ليفسيح الطرييق أميا  الم نيى لُييدخَل عيدد أكبير مين  ؛ التنكير كيان مقصيودا هنيا أيهيا أعتقد أنَّ و
، ويمكيين ميي  هييذا التنكييير أن يكييون  القييائلين هييذا القييول ميين التحسيير علييى التفييريط فييي جنييب هللا

ختلفية مين البشير ، وسييكون التفيريط مختلفيا فيي م نياه بحسيب تقيدير تليك القائلون مين مراتيب م
ط  فييي جنييب هللا ، والمسييل  ال اصييي الييذي اقتييرف ب ييا  اليينفس القائليية هييذا القييول ، فالكييافر فييرَّ

ط في جنب هللا والمامن  قيد فيرط فيي جنيب هللا ، لكين تفيريط كيل مين الرقييق اإليميان الذنوب فرَّ
فالكافر في تفريط  نال الخلود في النار ، والمسل   ، خر و  عالقة ل  ب ها ء   يشب  تفريط اآل

ول  ينل  عقاب أو نصب ، وكان  ، في تفريط  نال ب ا ال قاب ، والمامن في تفريط  قلَّ ثواب 
وقيد كيان يسيتطي  ، يمكن  أن يحصل على رتب أعلى من الثواب لو ثابر واجتدد في الدنيا أكثير 

، فدييذا  (1)وليي  تفييرط فييي ارتكيياب الم صييية، منيية مفرطيية فييي قلَّيية الطاعيية ذلييك ، فييالنفس الما
 .ا ختالف في الم نى وت دده ما كان ليكون لو  تنكير النفس المنادية 

 
ه سيمة بالريية ووكانت ظاهرة حذف الُمناَد  من سمات لغة القرآن الكري  ،  يمكين أن ن يدَّ

أحصييت منديا التيي حيذف فيديا المنياد  ، وقيد  لقد تكررت المواهي . في النا القرآني الكري  
   دا قوليي د  ، منيي نيي حسر وال ار التيي ديي دا إلظ ان أرلبيي ، وكيي(2)وه ا  ن ميي وعشرييي سب  يي ة( 27)

، والمند  هنيا لييس هيو المقصيود بيل إظديار النيد   (14:األنبياء){قاالُوا يَا وَيْلانَا إهنَّا كُنَّا ظاالِمِ َ}: ت الى

يَـا لايْتانِـي لاـ ْ    }:صاروا إلي  هيو رايية الكيال  ، ومثيل ذليك أيهياً قولي  ت يالى وهول المصاب الذي 

 .(42من اآلية: الكدف){أُشْرهكْ بهرَبِّي أاحَدا 

 
إن هييذا ا سييت مال شك َّيي ل فييي القييرآن الكييري  ُب ييدا د ليييا يخييد  اليينا فييي إفييادة الم يياني  

 .  م اني الحروفتطوير ، وياكد أثر القرآن الكبير في الكثيرة بألفاظ قليلة 
 
 

 ( : االستقرار)تدلُّ على توكيد معنى ( في) -03
 

ة ، نحو  اتس  (3) (29)التوكيد (   )في القرآن وقد دخلت عليدا ( في)جاءت  وعشرين مرَّ

ــبِ مُرهيــبٍ }: قوليي  ت ييالى ــا تاــدْ ُوناآ إهلايْ ــا لافِــن شَــٍَّ مِّمَّ ليي  يتييرجح فييي أنيي  ))  : أي   (22:هييود ميين اآلييية ){وَإهنَّنَ

ي نيي أني  تيرجح فيي { مرييب}: [ أي هللا ت الى ] وقول [ أي نبي هللا صالح]اعتقاده  صحة قول  

تاٱللَّـبِ إه   }: ومثلديا أيهياً  ، (4)(( . وهذا مبالغة في تزيييف كالمي  [قول النبي] اعتقاده  فساد قول 
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كانيت فيي ( فيي)فيديا عليى ( اليال )ه  التيي دخيل ، كلُّ هذه الموا (97:الشي راء){كُنَّا لافِن  الاـ لٍ موبه ٍ 

ُمثقَّي لين أو ُمَخفَّي فين ، وم نيى هيذا أن تليك اآلييات كانيت ( إنَّ وأنَّ )سياق التوكييد بحرفيي التوكييد
 .، وما الظرف إ َّ مكان ا ستقرار ( في)المفدو  من ( ا ستقرار)تس ى إلى توكيد م نى 

 
  اً اً في نفوسد  ؛ لذا ختموا وصف دعوة نبيد  صيالحفي اآلية األولى كان الشكُّ مستقرَّ 

فالريبة ل  تكن في ندي صالح ل بادتد  تلك األصنا  ، بيل كانيت الريبية عنيده  ، ( مريب)بقولد  
ومن ث  فدي    يقبليون مني  أيَّ كيال  ب يد نفيي ، فد  في ريبة من هذا ا دعاء ، من ادعائ  النبوة 
وهيي . المخففة من الثقيلية ( إن)في سياق التوكيد ب ( في)انية كانت في اآلية الثو. قبولد  لدعواه 

ييد اسييتقراره  فييي الهييالل ورسييوخد  فييي ريييِّد  بييأند  كييانوا يكفييرون ب رسييل هللا ويسييوون  تاكِّ
ة ت الى شأن    .األصنا  بربِّ ال زَّ

 
،  ل  يأت مثُل هذا ا ست مال فيي شي ر أصيحاب الم لقيات و  فيي أشي ار الجياهليين كلدي 

وقد تتب ت أش اره  وأحصيتدا باحثا عن مثل هذا ا ست مال، فما وجدت لد  بيتا مثيال ل  ، وكلُّ 
ما جاء من مثل هذا الم نى بيتل واحدل ل بادة بن عميرو بين كلثيو  ، وهيو مجديول الوفياة   ن لي  

ن زميين علمييا أنَّ أبيياه عمييرو بيين كلثييو  ُتييوفي قريبييا ميي    وكييان ميين المخهييرمين أ هييلحقيقييًة 
 : (1)، قال عبادة (ه .ق39)الدجرة

 (البسيط)  

ــبِ           ــ ــافُ بـه ــا إه  نا ـــ ــزهتٍ مـــ ــي مَنـــ ــا لافـــ  إهنّـــ
 

ــنه دُودا     ـــ ــن ه بـه ـــ ــا بَــــــ   ـا ــالا ُ  يــــ  أامثــــ
 

الناس ، وهنا فارقل رئييسل ومدي   بيين  في ياكد عبادة استقراره  في منزل آمن   يخافون 
في سيياق التوكييد حينميا ( في)د أدخل ا ست مال القرآني ا ست مال القرآني وقول عبادة هذا ، فق

التيي تيدلُّ عليى   يال مين الم  ل ُ داخلة على أسماء الم اني   أسماء األماكن ، وهذا م( في)كانت 
، فدو كتاب يحمل فكرا ( الذوات)أكثر من الت بير عن ( الم اني)حرا القرآن على الت بير عن 
ويسمو ب  من خالل إقرار الم اني فيي النفيوس    ، اطب الفكريددف إلى هداية الناس ، جاء يخ

وتحويلدييا إلييى جزئيييات ، فييي حييين كييان الشيياعر قييد اسييت ملدا لياكييد ، األحييداث  (2)تشييخيا
األولييي حينمييا أدخلدييا علييى  يسيييرأي اسييت ملدا فييي م ناهييا ال، ا سييتقرار فييي األميياكن والمنييازل 

 ( . ذات)
 

نَّ حرف التوكيد أوهذا ياكد . المثقلة ( إنَّ )بحرف التوكيد  است مل في قول الشاعر التوكيد
ن مميا انفيرد ن ا سيت ما اوعندها يبقيى هيذ. المخففة ل  تست مل في الش ر كما قررت آنفا ( إن)

وفيدما تحقيق لفرهية الفصيل وتأكييد ألثير القيرآن الكبيير فيي اسيتحداث . ب  ا ست مال القرآني 
 .اللغة ال ربية في  هاوتطوير م اني الحروف

 
 

 : تدلُّ على التهديد والتحذير ( ُربَّ ) -04
 

ة واحدة لتكون نسبت  المئوية إلى مجموع آيات  ، است مل هذا الحرف في القرآن الكري  مرَّ
الحيروف المسيت ملة فيي  وهيو أقيلُّ ، واحد فيي كيل عشيرة آ ف أيية قرآنيية %( 1.11: )القرآن 
إنَّ القرآن  - أي إلثبات ما ب دها -ا الحرف المركزي اإلثبات ، ولئن كان م نى هذورودا  القرآن

فدا ل تأدية م نى هامشيٍّ جديد ل  يست مل الش راء ، ذلك هو م نى التدديد والتحيذير ،   الكري  وظَّ
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 .(  شخصنة )قد ي بر ب ا المتكلمين اليو  عن هذا الم نى بمصطلح   - 2
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وارد  )) : لزمخشريُّ ، التقليل كما ير  ا (2:الحجر){روبَمَا يَوَدو ٱلَّذِينَ كافارُواْ لاوْ كاانُواْ مُسْلِمِ َ}: قال ت الى

، و   عليى ميا ف يل ، وربميا نيد  اإلنسيانُ  ل لك ستند  على ف ليك:  على مذهب ال رب في قولد 
أو كيان ، وليو كيان النيد  مشيكوكاً فيي  :  ، ولكيند  أرادوا ، و  يقصدون تقليل     م  في تندُّ  ونَ شكُّ يَ 

،  المظنيون للغي ِّ  ا  مين الت يرُّ  زونَ حيرَّ تَ يَ ألن  ال قيالء  ؛ تف ل هذا الف يل عليك أن   لحقَّ ، قليالً 
زون من المتيقن ومن القليل من  ، فالقران الكري  يريد أن يثبت أنَّ اليذين كفيروا  (1) ((. كما يتحر 

ون لو كانوا مامنين ، وأمنيتد  هذه ل  تكن مين فيراغ ، بيل لميا ييرون مين ال يذاب الجسيي  ،  يودُّ
د والتحيذير ، والمدانة ال ظيمة يو  القامة ، تج  لد  يتمنون ذلك ، فدو هنا وارد على م نى الَتديدُّ

وَفد  ابن هشا  مين هيذه اآليية أنديا . تبكيتا لدا ء الذين كفروا بربد  ، ول  يسلموا م  المسلمين 
فقيد ييادي الحيرف أكثير مين م نيى هامشيي مي  ، من هذا الم نيى الدامشيي  مان ا يسل (2)للتكثير

ا بشريا  –واحد ، وهنا تظدر براعة منش  النا م ناه المركزي في وقت  وسواء  –إن كان نصَّ
وقييد يييردع ب ييا ، فدييو يييدلُّ علييى حسييرتد  ، أكييان هييذا القييول مييند  علييى نحييو القلَّيية أو الكثييرة 

ا ه  علي  من الشرك  أنَّ اآلية ليست في مجال إثبات القلَّية أو  يراه الباحثوالذي  .المشركين عمَّ
منيد  ذالك ، بيل الميراد بديا التددييد والتحيذير مين أن يكيون اإلنسيان فيي مثيل الكثرة في تكرار ت

  م نى أعتقد أنَّ هذا الم نى ل  أجد في ا ست مال الش ري ل  مثيال ؛ لذا . موه  أولئك الكافرين 
دت ب  لغة الذكر الحكي    .قرآني تفرَّ

 
 

َ  من صفحات هذا الفصل قد استط ت أعتقد أنَّ  َا ب ا  -بحمد هللا  -ي في ما تقدَّ أن أشخِّ
في اللغة ال ربية ، ول  يقتصر  م اني الحروفالمواه  التي كان للقرآن فيدا الفهُل في تطوير 

ٍن  التطوير على الم اني الدامشية التي يبيدعدا الينا ، مين خيالل وهي  الحيرف فيي سيياق م ييَّ
لَُ  ب  تأدية َمَ اٍن إهيافيٍة زييادة عليى م نياه المركيز َل ذليك التطيوير إبيداع م يان ُيَحمِّ ي ، بيل َشيم 

مركزية جديدة للحروف ، ل  تكن لغة األدب أو لغة المستو  الفصييح البلييغ مين لغية ال يرب قيد 
ت فيي بدايية الكيال  ذكيروفي كل هذا تحقيق لفرهية الفصل الرئيسة التيي . است ملت  قبل نزول  

و  أدعى هنا أني قد . م اني الحروف ير وقد افترهت أن السياق القرآني ماث ِّرل رئيسل في تطو
ا هيو ميا اسيتط ت أن أرصيده  أحطت بكل ما طوره القرآن من تليك الم ياني ، بيل ميا ذكرتي  هني

ة أخر وأكرر . مندا ، وفيدا كفاية في إثبات فرهية الفصل  الحرفي في  ىأن است مال الم ن مرَّ
في  ، بل لقد رصيدت الكثيير مين الصيور  لغة الش ر قبل نزول القرآن   ي ني أن القرآن ل  يبدع

فكان مبدعدا ، لكني هنا في هذه الدراسة حاولت أن أرصيد الم نيى اليذي  ، التي تفرد بدا القرآن
أميا الصيور المفيردة  ، ومقدار التغيير والتطيور فيي ميا كيان مسيت مال منديا ، ل  يست مل من قبل

عليى أنيي أشيرت إليى ب يا تليك ، تقلة التي أبدعدا القرآن في كل م نى فدذا يتطلب دراسية مسي
 .الصور التي أبدعدا القرآن الكري  في لغت  

 
 
 

 
 
 

                                                 
م ياني القيرآن وإعرابي  ، 378\2(:األخفير األوسيط)م اني القرآن ، 82\2(:الفراء)م اني القرآن : ، وينظر م   382\2:الكشاف  - 1

، البييان 419\1:، مشكل إعراب القرآن 8\4(:النحاس)، م اني القرآن191\2(:النحاس)، إعراب القرآن 173-172\3(:الزجاج)
 .24-23\2: في رريب إعراب القرآن

 .181: مغني اللبيب   - 2
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 الحروف م انيل يتهمن جداول ملحقل إحصائي  بياني  
توهح الم اني واست ما تدا القرآنية والش رية ، ومخططات بيانيَّة 

 وا ست ما ت
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 نائيَّةالثجدول بم اني الحروف   - 1

 مجموع الم اني الم اني الدامشية المرصودة في است ما ت الحرف الم نى المركزي الحرف ت

 1-----------  نداء الب يد آ 1

 3 اإلهراب المحا ، اإلهراب م  ا ستفدا  ا ستفدا  الم طوف أ  2

 1-----------  حرف شرط إن   3

 1-----------  حرف نفي لالس  والف ل إن   4

 1-----------  التوكيد والتحقيق  إن  مخففة 5

 2 تفسير للمفرد بالجملة \م ناها بحسب المصدر حرف مصدري أن 2

 1-----------  أو وصلة \التوكيد والتحقيق  أن مخففة 7

 13 .، التقريب ، الشرط ، التب يا ( إ َّ )، م نى( إلى)هراب ،  م نى التخيير، اإلباحة ، الشك ، اإلبدا  ، الجم  المطلق ، التقسي  ، اإل نسبة الحك  إلى أحد ا سمين أو 8

 4 التوكيد واإلثبات ، تصديق المخبر واست ال  الُمسَتخبر حرف جواب م  القس  إي   9

 2 التنبي   حرف نداء أي   11

 1-----------  حرف تفسير المفرد بالمفرد أي   11

 4 نتقال ، لغلط والنسياناإلهراب لبإبطال ، لال اإلهراب بل 12

 9 (ب د)ا نتقال ، البدل ، ا ست الء ، الت ليل ، الظرفية ، ابتداء الغاية ، ا ست انة ، مرادفة  المجاوزة وا بت اد عن 13

 11 إلى ، من ، الباء ، المقايسة ، التوكيد: المصاحبة ، الت ليل ، ا ست الء ، مرادفة  الظرفية في 14

َوقُّ  ، التقريب ، التقليل ، التكثير ، التحقيق  ارحرف إخب قد 15  2 التَّ

 2 الت ليل حرف مصدري ناصب كي 12

 2 ال طف نفي الجنس ، حرف جواب النافية   17

 2 تخليا المهارع لالستقبال الناهية   18

 2 تصرف م ناه إلى الماهي نفي وجز  ل  19

 2 بالتخليا م نى المهارع لالستق نفي ونصب لن 21

 5 الشرط  ، ا متناع ، الت ليق ، التمني حرف تالز  لو 21

 1----------  نافية ما 22

 2 التوقيت  مصدرية ما 23

 3 ابتداء الغاية ، الظرفية حرف دال على الوقت مذ 24

 15 ، ربما، الغاية، الفصل، التنصيا على ال مو ، التوكيد على ال مو عن ، الباء، في، على، عند: بيان الجنس، الت ليل، البدل، مرادفة  والتب يا \ابتداء الغاية من 25

 2 النداء فقط  التنبي  ها 22

 4 التحقيق ، النفي ، األمر ا ستفدا  التصديقي الموجب هل 27

 2 النداء المجازي  حرف نداء للندبة وا 28

 2 التنبي  المجرد النداء ال ا  يا 29
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 الثالثية جدول بم اني الحروف   - 2
 

 مجموع الم اني الم اني الدامشية المرصودة في است ما ت الحرف الم نى المركزي الحرف ت

 1----------  حرف جواب يختا بالخبر أجل 1

 1----------  حرف نداء للقريب أيا 2

 3 ا رتباط فقط ،  الجواب فقط الجواب المقترن بالجزاء إذن 3

 2 ا ستفتا  ب دها التنبي  على تحقيق ما أ  4

 8 الال  ،في ، عند، من ، التوكيد:الم ية، التبيين ، مرادفة  انتداء الغاية إلى 5

 2 ن  : بم نى  توكيد للجملة إنَّ  2

 1----------  أو صلة \توكيد للجملة  أنَّ  7

 1----------  جواب للنفي بلى 8

 3 ن الترتيبالتخلي عن المدلة ، التخلي ع الترتيب بمدلة ث َّ  9

 3 التقليل ، التكثير حرف إثبات ربَّ  11

 2 التخليا لالستقبال الواس  حرف تنفيس سوف 11

 9 .من ، عن ، في ، الباء ، التوكيد ، ا ستدراك : المصاحبة ، الت ليل ، موافقة  ا ست الء على 12

 4 تصديق ، وعد ، إعال  المستخبر حرف جواب ن   13

 
 :ولينيتبيَّن من الجد

  م يان ، ومين ( 11( )فيي)م نى ثي  ( 13)وقد أد  ( أو)م نى يأتي من ب ده ( 15)إذ أد  ( من)هو : أن أكثر الحروف الثنائيَّة تنوعا في أداء الم اني الدامشية
 .م ان ( 9( )عن)ب ده 

  م ان ( 8)أد   وقد( إلى)م ان ومن ب ده ( 9)إذ أد  ( على)أكثر الحروف الثالثيَّة تنوعا في أداء الم اني. 
  ( .عن)ث  ( في)ث  ( أو)ومن ب ده ( من)أكثر الحروف الثنائيَّة مرونة وقابليَّة على نقل الم نى  هو 
  ( .إلى)ومن ب ده ( على)أكثر الحروف الثالثيَّة مرونة في نقل الم اني وأقدر على التوصيل هو 
  النافية ( ما)و( أي)المخففة ، و( أن)المخففة ، و( إن)النافية و ( إن)الشرطية و ( إن)و ، ندائيَّة ال( آ: )هنالك حروف جامدة ل  تاد إ َّ م ناها المركزي مثل. 
  ( .بلى)و( أيا)و ( أجل: )الحروف الثالثيَّة الجامدة هي 

 
 :وهذا مخطط بياني يوهح مقدار مرونة الحروف الثنائيَّة والثالثيَّة في تأدية الم اني 

 



 - 221 - 
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 :راء شالالثنائية ونسب است ما تدا في القرآن الكري  ودواوين روف حجدول ال - 3

 م ناه المركزي الحرف ت
است مال  
 في القران

نسبت  إلى 
مجموع 
 اآليات

است مال  
 في 

 الدواوين

نسبت  إلى 
مجموع 
 األبيات

مقدار  
التوس  
 القرآني

--- -- -- -- --  نداء الب يد آ 1

 %1.3 %1.8 42 %2.1 137 ا ستفدا  الم طوف أ  2

 %3.5 %5.2 338 %9.1 571 وزائدة  \حرف شرط  إن   3

--- -- --  1.8 113 حرف نفي  إن   4

--- -- --  %1.4 28 التوكيد والتحقيق  إن  مخففة 5

 %2.5 %2 115 %8.5 531 حرف مصدري أن 2

 %1.4 %1.3 18 %1.7 47 التوكيد والتحقيق أو وصلة أن مخففة 7

 %1.1 %3.3 189 %4.4 281 نسبة الحك  إلى أحد ا سمين أو 8

 %1.11-- --  %1.11 1 حرف جواب م  القس  إي   9

--- -- -- -- --  حرف نداء أي   11

--- -- -- -- --  تفسير المفرد بالمفرد  أي   11

 %1.84 %1.12 9 %2 127 اإلهراب بل 12

 %1.8 %2.5 324 %7.3 425 المجاوزة وا بت اد عن 13

 %8 %19 1178 %27 1711 الظرفية في 14

 %3 - %9.5 517 %2.5 412 حرف إخبار قد 15

 %1.12 - %1.17 11 %1.15 11 حرف مصدري ناصب كي 12

 %1.5 - %5.9 334 %5.4 348 نفي وجز  ل  17

 %1.44 %1.12 9 %1.2 112 نفي ونصب لن 18

 %1.8 %2.2 145 %4.4 272 حرف تالز  لو 19

--- -- -- -- --  حرف دال على الوقت مذ 21

 %25 %22 1454 %51 2475 والتب يا \ابتداء الغاية  من 21

 %2.2 %1.9 52 %7.5 481 التنبي  ها 22

 % 1 %1.4 78 %1.4 93 ا ستفدا  التصديقي الموجب هل 23

 %1.15 - %1.15 3-- --  حرف نداء للندبة وا 24

 %3.2 %2 244 %5.2 321 النداء ال ا  يا 25

 %48 %89 5117 %137 8552 مجموع است ما ت الحروف الثنائيَّة

 

ةُ حقائق أهمدا   :تتهح من الجدول عدَّ

وقيد ، اليدال عليى ابتيداء الغايية ( مين)أكثر الحروف الثنائية است ما  في القرآن الكري  هو حرف الجير  (1
اليدال عليى ( فيي)ويأتي من ب ده حيرف الجير  ، %(51)بلغت نسبة است مال  إلى مجموع آيات القرآن 

 %( .27)وقد بلغت نسبة است مال  في القرآن ، الظرفية 

وقيد بلغيت أيهياً ، ( مين)الم لقات هو حرف الجير أكثر الحروف الثنائية است ما  في دواوين أصحاب  (2
ب يده حيرف الجير وكيذالك ييأتي مين ، %( 22)نسبة است مال  إلى مجموع أبيات الش راء في الدواوين 

يتهح أن أكثر الحروف الثنائية دورانا فيي  هذا منو%( . 19)الذي بلغت نسبة است مال  عنده  ( في)
 ( . في)ب ده ومن ( من)اللغة ال ربية الفصحى قرآندا وش رها هو 
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ا كانت علي  ( من)زادت نسبة است مال  (3 دواوين أصحاب الم لقات إليى هي ف  فيفي القرآن الكري  عمَّ
أكثر الحروف التي توس  القرآن الكري  في است مالدا حتى كان مقدار ( من)كانت علي  ، وبذا كانت ما 

ا كانت علي  ( في)، وكذا زادت نسبة است مال %( 25)التوس  في ا ست مال القرآني لدا  في القرآن عمَّ
لديا ، ومني  قيد نسيتطي   ، فكانت ثاني الحروف الثنائيَّة  من حيث زيادة ا ست مال القرآني%(8)بمقدار

هما أكثر الم اني دورانا في اللغة ال ربيية ( من)إن ابتداء الغاية والتب يا اللذين تدل عليدما : أن نقول
الفصحى ، وتبيَّن لي من خالل المتاب ة أن م نى ابتداء الغاية يفوق في نسيبة اسيت مال  م نيى التب ييا 

، م نييى هييذا أن هنيياك ربطييا دائمييا ( فييي)ي تييدلُّ علييي  ، ويييأتي ميين ب ييدهما م نييى الظرفييية التيي ةبكثييير
لألحداث والذوات بشيء ما يكيون ابتيداء لغايية الحيدث أو اليذات ، ثي  إن هيذه اليذوات الم بير عنديا فيي 
 .اللغة عموما  بدَّ لدا من ظروف تحويدا في هذا الوجود ، وكذا األحداث  بد لدا من ظرف توجد فيدا 

ول  يتس  القرآن فيي اسيت مال  ، ، على مستواه الذي كان علي  في الدواوين  (هل)بقي است مال الحرف  (4
 .وبقيت نسبة است مال  واحده في كال النصين 

ييا كانييت علييي  فييي شيي ر أصييحاب  (5 يية عمَّ قلييل القييرآن الكييري  ميين نسييبة اسييت مال ب يي ا الحيي روف الثنائيَّ
%( 3)مالدا حتيى بلغيت نسيبة التقلييل أكثر الحروف التيي قليل القيرآن مين اسيت ( قد)الم لقات ، وكانت 

 . سقطُّ فل  تست مل في القرآن ( وا)، أما ( كي)و( ل )عما كانت علي  ، ويأتي من ب دها 

التي تدل على الجواب م  القس  إذ اسيت مل ( إي  )أقلُّ الحروف الثنائية است ما  في القرآن الكري  كانت  (2
ة واحييدة فقييد اسييت ملت عشيير مييرات لتكييون ، ( كييي)ن ب ييدها ويييأتي ميي%( 1.11)وكانييت نسييبتدا  ، مييرَّ

 %( .1.15)نسبتدا 

الدال على الندبة ( وا)في دواويند   وكان أقلُّ الحروف الثنائية است ما . عند الش راء ( إي  )ل  تست مل  (7
، فيي حيين أن هيذا %( 1.15)وقد است مل ثالث مرات لتكون نسبت  إلى مجموع أبيياتد  فيي اليدواوين 

وقد است مل كيل ( لن)و( بل)، ويأتي من ب ده في ا ست مال الش ري  قطُّ ست مل في القرآن الحرف ل  ي
عنيد الشي راء عشير ميرات لتكيون ( كيي)في حيين اسيت مل %( 1.12)مندما تس  مرات  لتكون نسبت  

 %( 1.17)نسبت  

لنداء ( آ:)أيها وهي حرف ثنائية ل  تست مل في الدواوين ول  يست ملدا القرآن الكري  أإذن هنالك أرب ة  (8
وانفييرد القييرآن فييي . حييرف دال علييى الوقييت ( مييذ)حييرف تفسييير ،  (أي  )حييرف نييداء ،  (أي  )والب يييد ،
حرف الجواب م  القس  ، ول  تست مل هذه الحروف الثالثة ( إي  )المخففة و( إن)النافية و( إن)است مال 

 .في القرآن الكري  ول  تست مل ( وا)عند الش راء ، وانفرد الش راء في است مال 

يية كلدييا  (9 ة ( 8552)بلييغ مجمييوع اسييت ما ت القييرآن الكييري  للحييروف الثنائيَّ ممييا ج ييل نسييبة ورود ، مييرَّ
حرفيا ( 137)فيي كيل مئية آيية سينجد  أي  %( 137)الحروف الثنائيَّة إلى مجميوع آييات القيرآن الكيري  

ا أو ثالثة عشر حرفا في كل عشر آيات   .ثنائيَّ

يية بلييغ مجمييوع اسييت م (11 ة ( 5117)ا ت الشيي راء للحييروف الثنائيَّ وهييذا يج ييل نسييبتدا إلييى ، مييرَّ
يا فيي كيل ( 89)أننا سن ثر على  أي  %( 89)مجموع أبيات دواوين أصحاب الم لقات السب   حرفيا ثنائيَّ

 .مئة بيت من أبيات الدواوين مجتم ة 

يا كانيت ع (11 ليي  عنيد شي راء الم لقيات بلغ مقدار التوس  القرآني في است مال الحروف الثنائية عمَّ
 %( .48)السب  
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 :راء  شالالثالثية ونسب است ما تدا في القرآن الكري  ودواوين روف حجدول ال - 4
 

 م ناه المركزي الحرف ت
است مال  
 في القران

نسبت  إلى 
مجموع 
 اآليات

است مال  
 في 

 الدواوين

نسبت  إلى 
مجموع 
 األبيات

مقدار 
التوس  
 القرآني

--- -- -- -- --  حرف جواب يختا بالخبر أجل 1

 %1.17 - %1.17 11-- --  حرف نداء للقريب أيا 2

 %1.49-- --  %1.49 31 الجواب المقترن بالجزاء  إذن 3

 %1.78 - %1.4 81 %1.22 39 التنبي  على تحقيق ما ب دها أ  4

 %2.9 %4.9 272 %11.8 742 انتداء الغاية إلى  5

 %19.1 %4.2 259 %23.7 1482 جملةتوكيد لل إنَّ  2

 %2.2 %3.1 172 %5.3 332 توكيد ياول بمصدر أنَّ  7

--- -- -- -- --  حرف نداء آي 8

--- -- -- -- --  حرف جواب بجل 9

 %1.3 %1.15 3 %1.35 22 جواب للنفي بلى 11

 %4 %1.4 81 %5.4 338 الترتيب بمدلة ث َّ  11

--- -- -- -- --  حرف جواب جلل 12

 %1.32 - %1.37 21 %1.11 1 حرف إثبات ربَّ  13

 %1.42 %1.25 14 1.27 42 حرف تنفيس سوف 14

 %11.1 %13 727 %23.1 1445 ا ست الء على  15

 %1.13 %1.19 11 %1.22 14 التمني ليت 12

--- -- -- -- --  حرف دال على الوقت منذ 17

 %1.15 %1.11 1 %1.12 4 حرف جواب ن   18

 %42 %31 1298 %72 4492 وع است ما ت الحروف الثالثيَّةمجم

 
ةُ أمور مندا ت  :تبيَّن من الجدول عدَّ

 .فإن  قلل من است مالدما( ربَّ )و ( أ )عدا  ،توس  القرآن الكري  في است مال الحروف الثالثية عموما  (1

وقيد بلغيت نسيبة ، توكييد الجملية  الدال على( إنَّ )أكثر الحروف الثالثية است ما  في القرآن الكري  كان  (2
 ،الدال على ا ست الء( على)ويأتي من ب ده حرف الجر %( 23.7)است مال  إلى مجموع آيات القرآن 
 . (11.8)بنسبة ( إلى)ومن ب ده حرف الجر %( 23.1)وقد بلغت نسبة است مال  في القرآن 

وقد بلغيت نسيبة ، (ً على)حرف الجر  أكثر الحروف الثالثية است ما  في دواوين أصحاب الم لقات هو (3
اليذي ( إليى)وييأتي مين ب يده حيرف الجير %( 13)است مال  إلى مجميوع أبييات الشي راء فيي اليدواوين 

 %( .4.9)بلغت نسبة است مال  عنده  

؛ إذ بليغ مقيدار التوسي  فيي ( إنَّ )أكثر الحروف الثالثيَّة التي توسي  القيرآن الكيري  فيي اسيت مالدا كانيت  (4
ا كانت علي  في أش ار أصحاب الم لقات ، ويأتي من ب ده %( 19.1)دا است مال ، ( إليى)ث َّ ( على)عمَّ

، وليي  ( ربَّ )ويييأتي ميين ب ييدها %( 1.78)ا سييتفتاحية بنسييبة ( أ )وقلييل القييرآن الكييري  ميين اسييت مال 
 .الندائية التي است ملدا الش راء قليال ( أيا)يست مل القرآن 
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ة واحدة ( ربَّ )است ما  في القرآن الكري  كانت  أقلُّ الحروف الثالثية (5 وكانت نسبتدا ، التي است ملت مرَّ
 %( .1.12)فقد است ملت أرب  مرات لتكون نسبت  ، ( ن  )ويأتي من ب دها  ، %(1.11)

ة واحيدة لتكيون ( ن  )في دواوين أصحاب الم لقات  كان أقلُّ الحروف الثالثية است ما  (2 وقد است مل ميرَّ
وقد است مل ثالث ( بلى)، ويأتي من ب ده في ا ست مال الش ري %( 1.11)إلى مجموع أبياتد   نسبت 

 %( .1.15)مرات لتكون نسبت  

( أجيل:)لي  تسيت مل فيي اليدواوين ولي  يسيت ملدا القيرآن الكيري  أيهيا وهيي ثالثيية  خمسة أحرفهنالك  (7
حرف دال ( منذ)ف جواب ، وحر( جلل)و ، جوابحرف  (بجل)وحرف نداء ،  (آي  )و ، حرف جواب
الدالة على الجواب المقترن بالجزاء ، ولي  يسيت مل هيذا ( إذن)وانفرد القرآن في است مال . على الوقت 

وليي  . حييرف النييداء للقريييب ( أيييا)اسييت مال بالحييرف الثالثييي عنييد الشيي راء ، فييي حييين انفييرد الشيي راء 
حروف جواب في لدجيات ب يا ( ل وبجل وجللأج)قد تكون الحروف الثالثة . يست مل  القرآن الكري  

ا شيء من است مالدا ، وأثبتتدا كتيب اللغية ، إلين القبائل القديمة وقد تركت في ا ست مال ال ا  ول  يصل
 .من باب حفظ كل ما تناهى إليد  من التراث اللغوي ال ربي 

يية كلدييا  (8 ة ممييا ج ييل نسييبة ورود مييرَّ ( 4492)بلييغ مجمييوع اسييت ما ت القييرآن الكييري  للحييروف الثالثيَّ
يا ( 72)أي في كل مئة آية سينجد %( 72)الحروف الثالثيَّة إلى مجموع آيات القرآن الكري   حرفيا ثالثيَّ

 .أو سب ة حروف في كل عشر آيات 

ة ، وهذا يج ل نسبتدا إلى مجموع أبيات ( 1298)بلغ مجموع است ما ت الش راء للحروف الثالثيَّة  (9 مرَّ
يا فيي كيل مئية بييت مين %( 31)لقات السب  دواوين أصحاب الم  أي أننا سن ثر على ثالثين حرفا ثالثيَّ

 .أبيات الدواوين مجتم ة 

ا كانيت عليي  عنيد شي راء الم لقيات  (11 بلغ مقدار التوس  القرآني في است مال الحروف الثالثيَّة عمَّ
 %( .42)السب  

 :  يتبيَّن( الثنائيَّة والثالثيَّة)ومن خالل موازنة نتائج الجدولين 

   الحيروف الثنائيية أكثير اسيت ما  مين الحيروف الثالثيية فيي القيرآن الكيري  وهيذا متفيق مي  ميا كيان عليي
 .است مالدا قبل نزول  إذ كانت األكثر حهورا في دواوين الش راء 

  اليذي يبليغ م يدل ( من)أن أكثر الحروف است ما  على اإلطالق في عمو  اللغة ال ربية هو حرف الجر
وبلغ م دل است مال  ال يا  ( في)ويأتي من ب ده حرف الجر%( 38.5) مال  في النصين المدروسين است

وبيذا %( 18.15)الذي بلغ م يدل اسيت مال  ال يا  ( على)ومن ب دهما حرف الجر %( 23)في النصين 
تكون حروف الجر هي أكثر حيروف الم ياني اسيت ما  فيي اللغية ال ربيية الفصيحى وقيت نيزول القيرآن 

 .الكري  وب د نزول  

  ية أكثير اسييت ما  فيي اللغيية ال ربيية مين الحييروف  -قرآنديا وشيي رها  -ويتهيح أيهيا أن الحييروف الثنائيَّ
سيكون م دل نسيبة الحيروف  م اً م دل است مال الحروف الثنائية في النصين قياس وإذا أردنا ، الثالثيَّة 
، ومني  يتبيييَّن أن %( 51) م يياً ة فييي النصيين فييي حيين م ييدل نسيبة الحييروف الثالثيَّي%( 91.5)الثنائيية 

الحروف الثنائيَّة تزيد نسبة است مالدا على الحروف الثالثيَّة في اللغية ال ربيية عموميا بمقيدار يصيل إليى 
(41)% . 

  ية وفي الوقت الذي توس  في  ا ست مال القرآني للحروف عموما في اللغة ال ربيية بقييت الحيروف الثنائيَّ
ية أكثير  أكثر حهورا من ية ، وكيان مقيدار التوسي  القرآنيي فيي اسيت مال الحيروف الثنائيَّ الحروف الثالثيَّ

 %( .2% = 42 -% 48)قليال من التوس  في است مال الحروف الثالثيَّة ومقدار 

 :مخططل بياني  يبيِّن نسب است ما ت الحروف في دواوين الش راء و القرآن الكري   تيأما يفيو
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ة والثالثيَّة في القران الكريم ودواوين أصحاب المعلقات مخطط )2( نسب استعماالت الحروف الثنائيَّ
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يا وهذا مخطط بياني تفصيلي يُ  بيِّن مقدار التوس  القرآني في نسبة است مال الحروف الثنائيَّة والثالثيَّة عمَّ
بقيييت محافظيية علييى مسييتواها ال ييا  فييي ( هييل)كانييت علييي  فييي دواوييين أصييحاب الم لقييات ، وفييي  يظديير أن 

، بنسيب متفاوتية وكيان أكثرهيا ( قيد)و( أ )و( لي )و(ربَّ )ا ست مال ، في حين تراج ت نسبة است مال كيل مين 
ية ، وقيد ( أييا)التي للندبية و( وا)، ول  يست مل في القرآن حرفان هما ( قد)انحسارا في ا ست مال القرآني  الندائيَّ

 : كانت است ملتا بندرة في دواوين الش راء 

ة والثالثيَّة ح اتساع القرآن الكريم في استعمال الحروف الثنائيَّ مخطط )3( بياني يوضِّ
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 ا المئوية إلى مجموع أبياتد  في الدواوينروف الثنائيَّة ونسبدالش راء للحجدول است ما ت  - 5
 

 امرا القيس 
 بيتاً ( 295)

 طرفة بن ال بد
 بيتاً ( 432)

 الحارث بن حلزة
 بيتاً ( 178)

 عمرو بن كلثو 
 بيتاً ( 292)

 عنترة بن شداد
 بيتاً ( 1729)

 زهير بن أبي سلمى
 بيتاً ( 894)

 لبيد بن ربي ة
 بيتاً ( 1322)

 ات الدواوين مجموع أبي
 بيتاً ( 5582)

 ال دد
النسبة 
 المئوية

 ال دد
النسبة 
 المئوية

 ال دد
النسبة 
 المئوية

 ال دد
النسبة 
 المئوية

 ال دد
النسبة 
 المئوية

 ال دد
النسبة 
 المئوية

 ال دد
النسبة 
 المئوية

مجموع 
 است ما ت
 الش راء

نسبة الحرف 
 في الدواوين

 %1.8 42 %1.7 11 %1.8 8 %1.4 8 %1.3 1 %3.9 7 %1.1 5 %1 7 أ 

 %2 338 %2.1 81 %2.4 58 %5.2 112 %5.4 12 %2.1 11 %7.3 32 %4.8 34 إن  شرطية

 %2.4 137 %2.3 31 %3.5 32 %1.7 31 %5.8 17 %2.2 4 %2 9 %1.8 13 أن

 %3.3 189 %3.3 44 %5.3 48 %2 32 %3.7 11 %4.4 8 %3.2 14 %4 28 أو

 %1.12 9 %1.22 3 %1.22 2 %1.22 4--- --- --- --- --- --- --- ---  بل

 %2.5 324 %5.1 28 %8 29 %7 125 %2.5 19 %2.7 12 %2.8 31 %5.8 41 عن

 %19 1178 %15 219 %17 159 %24 432 %13 38 %17 31 %18 81 %17 124 في

 %9.2 517 %8.4 112 %9.5 85 %11.3 211 %2.5 19 %5.2 11 %7.1 31 %8.2 21 قد

 %1.17 11 %1.15 2 %1.22 2 %1.28 5--- --- --- --- --- ---  %1.14 1 كي

 %5.9 334 %2.5 82 %7.3 22 %4.2 72 %4.7 14 %4.4 8 %7.5 33 %7.3 51 ل 

 %1.12 9 %1.45 2 %1.22 2 %1.15 1--- --- --- --- --- --- --- ---  لن

 %2.5 145 %2.1 28 %2.5 23 %3.1 52 %2 2 %1.1 2 %2.2 11 %2.8 21 لو

 %22 1454 %21 282 %31 272 %22 422 %27 79 %27 49 %24 115 %27 193 من

 %1.93 52 %1.9 12 %1.4 4 %1.1 21--- ---  %1.2 3 %1.1 5 %1.1 8 ها

 %1.4 78 %1.1 15 %1.2 15 %1.3 23 %1 3 %4.4 8 %1.9 4 %1.4 11 هل

 %1.15 3--- --- --- ---  %1.12 3--- --- --- --- --- --- --- ---  وا

 %4.3 244 %2.1 28 %1 9 %9.4 127 %3.7 11 %1.2 3 %1.1 5 %3 21 يا

است ما ت 
الشاعر 
للحروف 
 الثنائية

211 87 % 324 83 % 152 87 % 234 81 % 1723 99 % 858 95 % 1121 77 % 5117 89 % 

 
 

 أبياتد  في الدواوينا المئوية إلى مجموع الثيَّة ونسبدجدول است ما ت الش راء للحروف الث - 2



 - 228 - 

 

 امرا القيس 
 بيتاً ( 295)

 طرفة بن ال بد
 بيتاً ( 432)

 الحارث بن حلزة
 بيتاً ( 178)

 عمرو بن كلثو 
 بيتاً ( 292)

 عنترة بن شداد
 بيتاً ( 1729)

 زهير بن أبي سلمى
 بيتاً ( 894)

 لبيد بن ربي ة
 بيتاً ( 1322)

 مجموع أبيات الدواوين 
 بيتاً ( 5582)

 ال دد
 النسبة
 المئوية

 ال دد
النسبة 
 المئوية

 ال دد
النسبة 
 المئوية

 ال دد
النسبة 
 المئوية

 ال دد
النسبة 
 المئوية

 ال دد
النسبة 
 المئوية

 ال دد
النسبة 
 المئوية

مجموع 
 است ما ت
 الش راء

نسبة الحرف 
 في الدواوين

 %1.4 81 %1.4 2 %1.7 7 %1.5 27 %3.7 11 %1.5 1 %2 9 %2.7 19 أ 

 %4.9 272 %3.3 44 %7.4 27 %4.5 81 %5.1 15 %2.1 11 %5.2 23 %5.1 32 إلى 

 %3.15 172 %1.22 22 %2.79 25 %3.5 22 %11.2 31 %3.3 2 %3.2 14 %2.3 12 أنَّ 

 %4.2 259 %4.4 59 %5.1 42 %4.2 82 %4.1 12 %5.2 11 %2.2 29 %3 21 إنَّ 

 %1.17 11 %1 1 %1 1 %1.5 9 %1 1 %1 1 %1 1 %1.14 1 أيا

 %1.15 3 %1.15 2 %1.11 1 %1 1 %1 1 %1 1 %1 1 %1 1 بلى

 %1.4 81 %1.2 17 %2.1 19 %1.8 14 %1 1 %3.3 2 %2.5 11 %1.8 13 ث َّ 

 %1.37 21 %1 1 %1.11 1 %1.15 1 %1 1 %1.1 2 %1.2 3 %2 14 ربَّ 

 %1.25 14 %1.17 1 %1.33 4 %1.28 5 %1.34 1 %1.52 1 %1 1 %1.28 2 سوف

 %13 727 %12 124 %15 132 %12 222 %13 39 %12 22 %13 21 %17 123 على 

 %1.19 11 %1.17 1 %1.11 1 %1.33 2 %1 1 %1.52 1 %1.22 1 %1.14 1 ليت

 %1.11 1 %1.17 1 %1 1 %1 1 %1 1 %1 1 %1 1 %1 1 ن  

مجموع 
است ما ت 
 الشاعر 

242 35% 151 34.2% 21 33.7% 119 37.3% 518 28.7% 317 34.3% 317 23.9% 1298 31% 

 
ن  ًَ  ً  : من خالل تحليل نتائج الجدولين يتبي 

 .دي أكثر حهورا واست ما  من الحروف الثالثية  بمقدار اله فين ا ست مال في الدواوين عموما ، ف الحروف الثنائية بس ة اتسا   (1
اليذي بلغيت            ، ( فيي)ثي  يي أتي مين ب يده ، %( 22)نسيبة اسيت مال  فيي اليدواوين اليذي بلغيت ( مين)أكثر الحروف الثنائية است ما  عند الشي راء جميي د  هيو ان  (2

 %( .19)نسبت  



يية اسييت ما  كييان  (3 ونسييبت  ( إلييى)وميين ب ييده %( 13)وقييد بلغييت نسييبت  ( علييى)أكثيير الحييروف الثالثيَّ
إذا ميا قييس  (في)و( من)، ويظدر بوهو  الفارق الكبير في س ة است مال الحرفين الثنائيين %(4.9)

اسيت مل أكثير مين أكثير حيرف ( مين)، فيالحرف الثنيائي ( إليى)و( عليى)است مالدما بالحرفين الثالثييين 
والحيال واحيد فيي الحيروف الثنائيية كلديا كانيت أوسي  اسيت ما  مين الحييروف . ثالثيي بمقيدار الهي ف 

 : الثالثيَّة وكما يبين  هذا المخطط 

مخطط )4( يبين سعة استعمال الحروف الثنائية والثالثية في دواوين شعراء المعلقات
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ثر الش راء است ما  للحروف الثنائيَّة عنترة فقد بلغ مجموع اسيت مال  للحيروف الثنائيية مجتم ية كان أك (4

أي أننا سنجد تس ة وتس ين حرفا ثنائيا في كل مئة بيت مين ديواني  أو لنقيل عشيرة %( 99)في ديوان  
ية وكيان أقيرب الشي راء لي  فيي اسيت مال الحير.حروف ثنائيَّة في كل عشرة أبيات من شي ره  وف الثنائيَّ

 .في الديوان %( 95)زهير الذي بلغت نسبة است مال  للحروف الثنائيَّة 
ية عميرو بين كلثيو  اليذي بلغيت نسيبة اسيت مال  للحيروف  (5 وكان أكثر الشي راء اسيت ما  للحيروف الثالثيَّ

أي سن ثر على سب ة وثالثيين حرفيا فيي كيل مئية بييت مين أشي اره ، وييأتي مين ب يده %( 37)الثالثية 
وقد زادت نسيبة عميرو . من أش اره %( 35)امرا القيس الذي بلغت نسبت است مال  للحروف الثالثية 

عنييد %( 3)ففييي  الوقييت الييذي اسييت مل هييذا الحييرف بم ييدل ( أنَّ )نتيجيية لتوسيي   فييي اسييت مال الحييرف 
ل  وبيذا ارتف يت نسيبة اسيت ما%( 11)الش راء اآلخرين توس  عمرو في اسيت مال  حتيى تجياوز مقيدار 

للحروف الثالثيية عموميا ، و كيان هيذا الحيرف ييدلُّ عليى التوكييد فيي رأي القيدماء وهيو ييدل عليى أني  
أعتقيد ، وإنيي  (1)وصلة لوصف ا س  بالف ل الذي يدلُّ على التجدد والحدوث فيي رأي ب يا المحيدثين

حت  عليي  السيياق م نى هذا الحرف الرئيس أن  صلة للوصف بما يدل على التجدد والحدوث ، وقد ي أنَّ 
الد لة على م نى التوكيد كم نى هامشي ياديي  الحيرف ، وقيد زاد عميرو بين كلثيو  مين اسيت مال هيذا 

يالحرف في م لقت  ومن خيالل تتب يي  سيت ما ت  تليك    كيان يرييد أن يصيف لنيا حالية التجيدد أعتقيد أنَّ
لذي وقي  عليديا مين خيالل الوشياية بدي  والحيويَّة التي كانت تتس  بدا قبيلت  وأندا ترفا الذل والهي  ا

 .أما  الملك 
ية لبييد اليذي كانيت نسيبة اسيت ما ت  للحيروف الثنائيية  (2 ، %( 77)أقلُّ الش راء اسيت ما  للحيروف الثنائيَّ

 %( .23)وأقلد  است ما  للحروف الثالثية لبيد أيهاً وكانت نسبة است مال  لدا 

                                                 
1
 . 44 – 42: ، في النحو ال ربي قواعد وتطبيق  318-317: جي  في النحو ال ربي نقد وتو  - 
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إذ بلغت نسبة مجموع اسيت ما ت  ، عموما الثنائية والثالثية أكثر الش راء است ما  للحروف كان زهير  (7
حرفا ثنائيا وثالثيا في كل مئة بيت من ديوان   )127)أي سنجد %( 129)للحروف بنوعيدا في ديوان  
%( 121)ث  الحارث والنسبة عنده %( 127)الحروف إلى مجموع أبيات   ةويأتي من ب ده عنترة ونسب
ث  امرا القيس وكانت نسيبة الحيروف %( 117)انت النسبة عند كل مندما ث  كل من طرفة وعمرو وك

أي سنجد عنده %( 111)قد وصلت النسبة عنده إلى ف، آخره  وكان لبيد %( 113)إلى مجموع أبيات  
ويالحييظ أن نسييب اسييت مالد  .مئيية حييرف ثنييائي أو ثالثييي فييي كييل مئيية بيييت أي م ييدل حييرف كييل بيييت 

يية الشيي راء بييل كييان للحييروف عمومييا متقاربيية وليي   يبييرز أحييد الشيي راء باسييت مال رييير متسييق ميي  بقيَّ
 :يبين  المخطط البياني اآلتي على ما است مالد  للحروف متوازنا ، و

مخطط )5( نسب استعماالت الشعراء للحروف الثنائية والثالثية مجتمعة في دواوينهم
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علييى الييرر  ميين تقييارب نسييب اسييت ما ت الشيي راء للحييروف عمومييا كانييت هنالييك فييوارق فردييية فييي  (8
 عليىف ، ففي كل حرف كان يتميز أحد الش راء في اسيت مال  ، وقيد تكلميت است مال الش راء لكل حر

اسيت مال بكيل حيرف مفصيال ، وحلليت تحلييال نفسييا سيبب تمييز ب يا الشي راء  نذلك عند الحديث عي
ب ا الحروف دون ريرها ، وسيبين المخططان اآلتييان أحيوال الشي راء فيي اسيت مال كيل حيرف مين 

 . الحروف الثنائية ث  الثالثية
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مخطط )6( استعمال الحروف الثنائية مفصال عند الشعراء
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مخطط )7( استعمال الحروف الثالثيَّة مفصال عند الشعراء
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لمتتب  أن يلتقطديا اوهنالك أمور أخر  يمكن  ، رينيهذه أبرز النتائج التي يمكن استخالصدا من الجدولين األخ
 . من الجداول عموما ، وسأعرا عندا خشية اإلطالة 
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 :َنَتائ ُج الَبحث  والَخات َمُة 
 :النتائج :   أو

 : النتائج التي يمكن استخالصدا من الدراسة هي  أه ُّ 

أن الكيال   عليى طبق علماء ال ربية القيدماء عليى اخيتالف اتجاهياتد  ومشياربد يكاد يُ   – 1
، وكانت ت ريفاتد  للحيرف تيدور ( ا س  والف ل والحرف ) ال ربي ينقس  على ثالثة أقسا  هي 

الحرف كلميةل تيدلُّ عليى م نيى فيي ريرهيا ، وإن دورهيا اليوظيفي   ، فيريبياً تقفي دائيرة واحيدة 
، وقد َخَرَج ب ا المحدثين على التقسي  الثالثيي للكلمية ال ربيية ، لكين الحيرف بقيي يت د  ذلك 

قسييما رئيسييا ميين أقسييا  الكلميية ، وربمييا توسيي  ب هييد  فأدخييل فييي هييذا القسيي  كلميي ات أو وربمييا 
كانيت للحيرف مكانيية مرموقية فييي الدراسية النحوييية ن مي  هييذا أخي رج ب هدي   منيي  أخير  ، لكيي

 . القديمة والحديثة والد ليَّة

تختلف اللغة في طبي ة است مالدا تب ا  خيتالف المسيتويات الكالميية لألفيراد ، وكلميا   – 2
علماء النحو واللغة رير أنَّ . اختلف المستو  الكالمي للمتكل  تغيرت خصائا كالم  تب ا لذلك 

التفرييق بيين المسيتويات المختلفية للكيال  وحياولوا اسيتخالا لي  يراعيوا ل ربية القدماء عموميا ا
مين نمياذج مت يددة مين كيال  ال يرب القيدي  والم اصير لدي  إلييد   قواعد اللغة وتقنيندا مما وصل

. ركة لدجات القبائل واللغة المشتواللغة ال امية والفصيح البليغ والش ر والنثر ولجيد والرديء وا
ووصييفوا ذلييك بأنيي  عربييي يصييحُّ إلثبييات القواعييد والم يياني مييا دا  فييي عصييور الفصيياحة التييي 

ة ليست بالقليلة  ول  تيرع المسيتويات البالريية مين ، واستوعبت أيهاً قبائل كثيرة ، استوعبت مدَّ
 .ق يد القواعد تونتج عن هذا ب ا الخلط في . الكال  ال ربي 

لحييرف إليى اقييدماء والمحيدثون مسيألة ت يدد الم يياني المنسيوبة هناليك نظريتيان عيالج ال – 3
 ب هدا عن ن ب ا الحروف ينوبإ : لقولالواحد إحداهما نظرية التناوب الكوفية التي تسمح با

، بالتناوب: ي تأدية الم اني ، واألخر  نظرية التهمين البصرية التي   تسمح بالقول فب هدا 
آخر يت د  بيذلك الحيرف ف يدي بي  نتيجية لديذا ، والحيرف وتر  أن الف ل قد أشرب م نى ف ل 

وقد تنب  ب يا البياحثين المحيدثين . فلكل حرف م نى واحد   يفارق  ، باق على م ناه األصلي 
إلى ب ا المشكالت التي يفهي إليدا القول بكل من النظريتين ، لكن أحدا مند  ل  ي را بديال 

 .مقن ا للنظريتين 

ية حديثة من همن نظريات عل  الد لة الم اصرة تر  أن المفردة قد كانت هنالك نظر – 4
عليدا السياق ، وعل  اللغة الم اصر ي را هيذه النظريية هيمن يزيدها تكون لدا م ان هامشية 

من  ف تييادي المفييردات د  تدييا هيي وكييي( الم نييى والمفييردة ) النظريييات التييي ت ييالج موهييوع 
لمفيردات أن تاديديا وبطيرق مت يددة ، وي يرا اي التيي يمكين الكال  ، فدنالك أنيواع مين الم يان

. البحث اللغوي الحديث نظريات عديدة لدراسة الم نى من أه  هذه النظرييات النظريية السيياقيَّة 
إن تنب  علماء ال ربية القدماء لدذه النظرية   يج لنا ننكر فهيل المحيدثين فيي إخراجديا مخيرج 

فل  تكن إشارات القدماء مسيتوعبة ألطيراف النظريية كاملية ،  ، دةالنظرية ال لمية الحديثة المطر
 .لكند  تنبدوا لدا ، وتبقى النظرية من ثمار البحث اللغوي الحديث 

ت فييي بداييية ي المركييزي والدامشييي للمفييردات ، فقييدماسييتلدمت الدراسيية نظرييية الم نيي – 5
وطبقتديا عليى   (الهامشية تالدالالللحرف و ةمركزيالالداللة )الفا الثاني فرهية الفصل وهي

الحروف في صفحات الفصل األول وكانت النتائج جيدة ومنهبطة ، إذ اختبرت الدراسة إمكانية 
تطبيقدا على أرلب الحروف الثنائيَّة والحروف الثالثية فكانت بيديال طبي ييا لنظريتيي التنياوب و 

ز كثيير مين ال قبيات التيي التهمين ، وتمكنت الدراسة من خيالل تطبييق هيذه النظريية مين تجياو
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واليد  ت المركزيية الد لية كانت تقف أميا  النظيريتين السيابقتين ، وتمكنيت أيهياً عبير نظريية 
الدامشية للحروف من تحليل النصوا األدبية البليغة ، وتحليل النا القرآنيي المقيدس بصيورة 

سابقتين ، وتجاوزت هذه أكثر حيويَّة وأكثر ثراًء من تحليل تلك النصوا في هوء النظريتين ال
واجتزاء الم نى اليذي يسيبب  تطبييق ، النظرية جمود الم نى الذي يسبب  تطبيق نظرية التهمين 

الباحث بتواه  واستسما  تلك الفرهية بوصفدا نظرية قدَّ  نظرية التناوب ، وخت  الفصل بأن 
، يمكيين  اط مدمييةنقيي بثمييانوعييرا فييي نداييية الفصييل خالصيية لدييا ولنتائجدييا ، قابليية للتطبيييق 

 .الرجوع إليدا هناك 

َمت فرهيةل رئيسةل أخير  كانيت مين أهي  أسيباب هيذه الدراسية ،  – 2 في الفصل الثالث ق  ُدِّ
تلك هي تتب  أثر القرآن الكري  في تطوير الم اني الحرفية في اللغة ال ربية ، ولم رفة هذا األثر 

السااياق  القرآنااي المااؤثُر )الدراسيية أن  ترهييفتوتشخيصيي  ُثيي َّ تحديييد مييداه وسيي ت  باألرقييا  فقييد ا
، وعملت في هذا الفصل على اختبار هذه الفرهية ودعمدا  (الرئيُس في تطوير معاني الحروف

يي   –واإلحصيياءات الدقيقيية ، فتمكنييت ،  بالحقييائق ال لمييية ميين تشييخيا مييواطن  –بحمييد هللا ومنِّ
ر ذلييك ا سييت مال وهييو اسييت مالل كثيييرة توسيي  القييرآن الكييري  فييي اسييت مال الحييروف فيدييا وطييوَّ 

للحروف كان م دودا قبل نزول  فطوره ببيان  الم جز ، وتمكنت الدراسة أيهاً من تحديد أرب ة 
د بدا ا ست مال القرآني ، فكانت من إبداعات  التي ل  يسيبق إليديا ، ولي  أجيد مين  عشر م نى تفرَّ

ي  في لغة ال رب ، فكان كل واحد مين تليك أشار إليدا من قبل على أندا من إبداعات القرآن الكر
 .الم اني ثمرة مدمة من ثمار الدراسة ، وفيدا تحقيق كبير لفرهية الفصل وإثبات رصين لدا 

أظدرت اإلحصاءات الدقيقة والواس ة التي أجريت على ا سيت مال الشي ري والقرآنيي  – 7
الرئيسيييتين يمكيين أن أذكيير  للحييروف عييددا ميين النتييائج الثانوييية رييير تحقيييق فرهيييتي الدراسيية

 :وفي الملحق البياني  ، ويمكن متاب ة النتائج األخر  في فصول الدراسة ، أبرزها 

كانت الحروف الثنائية هي األكثر است ما  وشيوعا في دواوين ش راء الم لقات إذا  - أ
وقيد كيان اسيت مال الحيروف الثنائيية ،  ما قيست باست مال الحيروف الثالثيية عنيده 

أكثر من ه ف است مال الحروف الثالثية ، وقد بقي حيال الحيروف الثنائيية  عنده 
في ا ست مال القرآني على ما كان علي  قبل نزول  مين حييث سي تدا إذ كانيت نسيبة 
است مال الحروف الثنائية في القرآن الكري  قرابة ه ف است مال الحروف الثالثيية 

 .في  

وكيذا بقيي هيذا الحيرف أكثير ( مين)شي ر كيان أكثر الحروف الثنائية اسيت ما  فيي ال - ب
الحيروف الثنائييية فيي ا سييت مال القرآنييي ، عليى أن ا سييت مال القرآنيي قييد زاد ميين 

فيي ( فيي)نسبة است مال  عما كان علي  عند الش راء إلى اله ف ، ويأتي من ب يده 
هورا الش ر وكذا بقي حال  في القرآن الكري  ، أما الحروف الثالثية فكان أكثرها ح

األكثير ( إنَّ )لكن ا ست مال القرآني ج يل مين الحيرف ( على)عند الش راء الحرف 
الذي صار في المرتبة الثانية ( على)على الحرف   است مال ةوزادت نسب، حهورا 

 .في ا ست مال القرآني 

ويمكين متاب ية  ، ةة والثالثيَّ نائيَّ توس  القرآن الكري  عموما في است مال الحروف الث - ت
 .ب التوس  في الملحق نس

التيي تيدل عليى الجيواب ( إي  )ية است ما  في القرآن الكيري  كيان ئانأقلُّ الحروف الث - ث
م  القس  ، فقد است ملدا القرآن الكري  مرة واحدة ، ول  تست مل عند الش راء ، فيي 

التييي ليي  تسييت مل إ َّ عنييد عنتييرة ، وليي  تسييت مل ( وا)حييين كييان أقلدييا عنييد الشيي راء 
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بيية وهييو م ناهييا المركييزي ، بييل اسييت ملت فييي نييداء مجييازيٍّ خييرج إلييى م نييى  للند
 .التفجُّ  ، ول  يست مل هذا الحرف في القرآن الكري  

هنيياك أرب يية حييروف ثنائييية تييذكرها المصييادر ليي  تسييت مل فييي دواوييين أصييحاب  - ج
الم لقات ول  يست ملدا القرآن الكيري  أيهياً ، بيل إن أكثرهيا لي  يسيت مل فيي الشي ر 

ولي   ، ثالثية أيهاً ل  تست مل فيي اليدواوين خمسة أحرفالجاهلي عموما ، وهنالك 
وهييذا دليييل علييى عييد  شيييوع هييذه الحييروف أو قييدمدا أو . يسييت ملدا القييرآن الكييري  

كوندييا لدجييات محلييية لييب ا القبائييل ال ربييية ، تناهييت إلييى كتييب اللغيية ومجامي دييا 
 مال ال يا  عليى إثباتديا وتبييِّن م انيديا ولي  يسياعد ا سيت، بروايات قليلة أو ه يفة 

 .ود  تدا 

فيوق ميا %( 48)بلغ مقدار التوسي  القرآنيي فيي اسيت مال الحيروف الثنائيية عموميا  -  
كانييت علييي  عنييد شيي راء الم لقييات السييب  ، وبلييغ مقييدار التوسيي  للحييروف الثالثييية 

 .فوق ما كانت علي  عند أولئك الش راء %( 42)

 ما  للحيروف الثنائيية عنتيرة بين شيداد ، وأكثيره  اسيت ما  كان أكثر الش راء اسيت - ل
للحيروف الثالثيية عميرو بين كلثيو  ، أميا أكثير الشي راء اسيت ما  للحيروف الثنائييية 

وهناليك فيوارق فرديية وخصوصييات شخصيية فيي . والثالثية مجتم ة فكان زهيرا 
دراسة إلى تتب  است مال الش راء لكل حرف من الحروف الثنائية والثالثية وس ت ال

 .دا في كل حرف عن كشفالهذه الخصوصيات و

هذه أبرز النتائج وهناك عدد آخر مبثوث فيي صيفحات الدراسية أعرهيت عين سيرده هنيا 
 .اختصارا 

 

 : خاتمةُ ال:  ثانياً 

ييا فييي ختييا  هييذه الدراسيية فييأقول  شييكلت هييذه الدراسيية لييي أنموذجييا يمكيين احتييذااه فييي : أمَّ
الخصائا اللغوية والفنيَّة في اللغة ال ربية مرتبطل ارتباطا وثيقا بالقران دراسات  حقة ، فتحديد 

الكري  ، ويستطي  الدارسون تلمُّس الطاقات اإلبداعية للغة ال ربيية مين خيالل متاب ية ا سيت مال 
ا فيي هيذا ا سيت مال  وإذا أردنيا استكشياف إمكانييات الت بيير اللغيوي . القرآني للغة ، والنظر مليَّ

النظر في است ما ت اللغة قُبيَل نزول القيرآن ن   ياني رير المرئيَّة للنا القرآني ف لينا أن نوالب
ف كيفيَّة تطوير القرآن لتلك اللغة ، ونيتلمس ذليك التطيوير بوهيو  ، أيين حصيل    الكري  لنت رَّ

 وكيف   وما مقداره  

والقران الكيري   –جموعة من  كلَّ  أو م –إنَّ تجربة الدراسة الموازنة بين الش ر الجاهلي 
أتت ثمارها بشكل دقيق كما أعتقد ، وأحسب أن بإمكيان الدارسيين اسيتثمار مثيل تليك الموازنيات 
في دراسات تطبيقيَّة بين الش ر الجاهلي والقران الكري  ، بغيية الكشيف عين عيدد ريير قلييل مين 

اليسيير عليى البياحثين حصير وفي هذا الوقت صار مين . أسرار ا ست مال القرآني للغة ال ربية 
ات  والبرمجيييي (الكومبييييوتر) الحاسيييوبنمييياذج ا سيييت ما ت وإحصيييائدا ، باسيييت مال أجديييزة 
 .المتطورة ، ومن ث  تصنيف النتائج وتحليلدا ودراستدا 

ية التيي ت تميد عليى طريقية  إنَّ  الباب اآلن مفتيو  أميا  البياحثين ل يدد مين البحيوث التطبيقيَّ
ن متماثلين أو مستويين م ينين من مستويات اللغية لغيرا تبييِّن خصيائا الموازنة بين نموذجي
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اللغة بصورة دقيقة ومنهبطة ، ول لَّ في مقدمة مشاري  البحوث السائرة على هيذا اليندج إكميال 
ية والرباعيية لتكتميل صيورة اسيت مال الحيرف وم نياه فيي اللغية ال ربيية  دراسة الحروف األحاديَّ

وأرجو من هللا أن يوفق أحد الباحثين إلتما  هذا . دراسة ب ا م المدا شكلت هذه الالتي عموما 
من إتمام  في األيا  القابلة ، ويمكن أن يدرس عدد رير قليل مين المشياري   يمكننيأن  وأال مل 

البحثية النحويَّة و الصرفيَّة دراسة تطبيقيَّة موازنة ول لَّ مين الموهيوعات المدمية التيي تسيتحق 
موهييوع جميوع التكسييير فيي اللغيية ال ربييية ، ميين الموازنية هييذه الدراسية  نحيو  علييىأن تيدرس 

البياحثين عليى  حيثُّ وعد  شيوع ب هيدا يقيف داف يا يَ  ، فكثرة الصيغ التي ترو  لب ا الكلمات
، وسيتختلف ثميار هيذه استكشاف حقيقة ا ست مال ال ربي لدذه الجموع قبل نزول القرآن وب يده 

أو فيي الشيي ر  ، ده هييذه الصييغ  فيي القييرآن وحي ات مت يددةأعطتيي  دراسيالدراسية ونتائجديا عميا 
 .وحده 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 والمراج  قائمة المصادر

 

 . القرآن الكريم:  المصدر األول
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  ، ( ه 377 -ه  288)ألبي علي النحوي( المسائل المشكلة الم روفة بالبغداديات)البغداديات
 .  1983صال  الدين عبد هللا السنكاوي ، مطب ة ال اني ، بغداد ،: ،تحقيق 

 يوطي،بغييية الوعيياة فييي طبقييات اللغييويين والنحيياة ، للحييافظ جييالل الييدين عبييد الييرحمن السيي  
: محمد أبو الفهل إبيراهي  ، مطب ية عيسيى البيابي الحلبيي ، الطب ية األوليى :  تحقيق
 .  1924 -ه  1384

   طي  . د: ، تحقييق  (هي 577ت)البيان في رريب إعراب القرآن ، أبيو البركيات بين األنبياري
عبد الحميد ط  ، مراج ة مصطفى السيقا ، الدييأة المصيرية ال امية للتيأليف والنشير ، 

 .  1971 - ه 1391
 ، عبد السيال  : ، تحقيق ( ه 255 -151)أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  البيان والتبيين

   :الطب ييية الخامسييية  محميييد هيييارون ،مكتبييية الخيييانجي بالقييياهرة ،مطب ييية الميييدني ،
 .  1985 -ه  1415

 ني تاج ال روس من جواهر القاموس ، محب الدين أبى الفيا السييد محميد مرتهيى الحسيي
 ( .ت.د)لبنان،  –الواسطي الزبيدي الحنفي ، منشورات مكتبة الحياة ، بيروت 

  تأليف إسماعيل بن حمياد الجيوهري ، تحقييق أحميد ( الصحا )تاج اللغة وصحا  ال ربية ،
      :عبيييد الغفيييور عطيييار ، دار ال لييي  للمالييييين ، بييييروت ، لبنيييان  ، الطب ييية الراب ييية

 .   1987 -  ه 1417
 دار إحييياء التييراث ( هيي 818ت )عبييد الييرحمن ابيين خلييدون المغربييي : ن خلييدون تيياري  ابيي ،

 ( .د،ت: )ال ربي ، بيروت ، الطب ة الراب ة 
 السييد : ، تحقييق (هي 272-213)مسل  بن قتيبة  نتأويل مشكل القرآن ، أبي محمد عبد هللا ب

ة ، عيسى البابي الحلبي وشرك ًَ  ً  ً ( ت.د)اه ، أحمد صقر ، دار إحياء الكتب ال ربي 
. 

  التبيان في إعراب القرآن ، أبو البقاء محب الدين عبيد هللا بين أبيي عبيد هللا الحسيين بين أبيي
عليي محميد البجياوي ، دار : ، تحقييق ( هي 212ت)البقاء عبد هللا بن الحسين ال كبري  

 .  1992إحياء الكتب ال ربية، القاهرة ، الطب ة األولى 
 ( هي 421-385)أبيي ج فير محميد بين الحسين الطوسيي: ليف التبيان في تفسير القرآن ، تأ ،

أحميد حبييب قصيير ال ياملي ، دار إحيياء التيراث ال ربيي، مطب ية : تحقيق وتصيحيح 
 . ه   1419: مكتب اإلعال  اإلسالمي ، الطب ة األولى 

   التيييذكرة بأصيييول الفقييي  ، الشيييي  المفييييد أبيييي عبيييد هللا محميييد بييين محميييد الن ميييان ال كبيييري
الشي  محميد : الشي  مددي نجف ، تحقيق األعال : ، تحقيق ( ه 413-332)ي  البغداد

 :الحسييون ، دار المفيييد للطباعيية والنشيير والتوزييي  ، بيييروت ، لبنييان ، الطب يية الثانييية
 .  1993 -ه  1414

  التراكيييب اللغوييية فييي ال ربييية ، دراسيية وصفييي ة تطبيقييي ة ، الييدكتور هييادي نديير، مطب يية
 .  1987اإلرشاد ، بغداد 
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 محمييد كامييل بركييات ، دار الكتيياب : تسييديل الفوائييد وتكميييل المقاصييد ،  بيين مالييك ، تحقيييق
 .   1927 -ه  1387ال ربي للطباعة والنشر ، القاهرة ، 

 ، تطور البحث الد لي ، دراسة في النقد البالري واللغوي ، الدكتور محميد حسيين الصيغير 
 .  1988 -ه  1418:  مطب ة ال اني ، بغداد ، الطب ة األولى

  كييوركيس عييواد ، : ، تحقيييق ( هيي 338ت)التفاحيية فييي النحييو ، أبييو ج فيير النحيياس النحييوي
 .  1925 -ه  1385مطب ة ال اني ، بغداد ، 

  عماد الدين أبو الفداء إسيماعيل بين كثيير القرشيي  (تفسير القرآن ال ظي  )تفسير ابن كثير ،
سف عبد الرحمن المرعشيلي ، دار الم رفية يو: ، قد  ل  الدكتور( ه 774ت)الدمشقي

 .ه  1412 -  1992للطباعة والنشر والتوزي  ، بيروت 
  محمد بين محميد ال ميادي ( إرشاد ال قل السلي  إلى مزايا القرآن الكري )تفسير أبي الس ود ،

 ( .ت.د)، دار إحياء التراث ال ربي ، بيروت ، ( ه 951ت)أبو الس ود
 بالجواهر الحسان في تفسير القرآن لبإما  عبد الرحمن بن محمد بن  :تفسير الث البي المسمى

الشي  علي محمد م يوا : تحقيق ( ه 875-782)مخلوف أبي زيد الث البي المالكي 
 .  1997-ه 1418:وآخرون ، دار إحياء التراث ال ربي بيروت ، الطب ة األولى

  ، مصيطفى : دراسة وتحقيق  (ه 852ت)حمد بن علي بن حجر ال سقالنيألتقريب التدذيب
 .  1995 -ه 1415: عبد القادر عطا ، دار المكتبة ال لمية، بيروت ، الطب ة الثانية

  اد ، دار الفرقييان للنشيير : تنيياوب حييروف الجيير فييي لغيية القييرآن ، الييدكتور محمييد حسيين عييوَّ
 .  1982 -ه 1412:والتوزي  ، عمان ، الطب ة األولى 

  التدييامي الراجييي الداشييمي  ، دار الشيياون . ، د  –اريف الت يي –توطئيية لدراسيية عليي  اللغيية
 .  1982الثقافية ال امة بغداد ، 

 (  هي 311ت)جام  البيان عن تأويل آي القرآن ، تأليف أبي ج فير محميد بين جريير الطبيري
صيدقي جمييل ال طيار ، دار : خلييل المييس ، هيبط وتوثييق وتخيريج : قد  ل  الشي  

 .   1995 -ه  1415:زي  الفكر للطباعة والنشر والتو
  الجام  ألحكا  القرآن ، ألبي عبد هللا محمد بن أحمد األنصياري  القرطبيي  ، أعياد طب ي  دار

 .  1985-ه 1415إحياء التراث ال ربي ، بيروت ، لبنان ، 
  ابين أبيي شينب ، : أبي القاس  عبد اليرحمن بين إسيحاق الزجياجي ، تحقييق : الجمل ، تأليف

 .ه  1372 –  1957: ريس ، الطب ة الثانية مطب ة كلنسكسك با
   طيي  : ، نحقيييق ( هيي 749ت)الجنييى الييداني فييي حييروف الم يياني ، حسيين بيين قاسيي  المييرادي

 .  1972 -ه  1392محسن ، ماسسة دار الكتب ، مطاب  جام ة الموصل ، 
 ،  ماسسيية النشيير : لشييي  أبييي علييي الفهييل بيين الحسيين الطبرسييي ، تحقيييق ل جواميي  الجييام

ماسسية النشير : مي التاب ة لجماعة المدرسين بقي  المشيرفة ، الطباعية والنشير اإلسال
 . ه  1418: اإلسالمي ، الطب ة األولى 

 ي بن بدر الدين بن محمد اإلربليي  جواهر األدب في م رفة كال  ال رب ، عالء الدين بن عل 
 .  1971-ه 1389:، الطب ة الثانية ، النجف األشرف المكتبة الحيدريَّة ومطب تدا

 ،  محميد بين  حاشية الصبان على شر  األشموني على ألفية ابن مالك وم   الشيواهد لل ينيي
 ( .ت.د)علي الصبان ، دار إحياء الكتب ال ربية عيسى البابي الحلبي وشركاه ، 

 ( هي 371ت)الحجة في القراءات السب  ، تيأليف الحسيين بين أحميد بين خالويي  أبيو عبيد هللا  ،
: ال يييال سيييال  مكييير  ، دار الشيييروق ، بييييروت ، الطب ييية الراب ييية  عبيييد. د: تحقييييق 
 .  1981 -ه  1411

  حققي  ( هي 341ت)أبو القاس  عبد الرحمن بن إسيحاق الزجياجي:  حروف الم اني ، صنف ،
عمييان ،  –بيييروت ، دار األمييل  –علييي توفيييق الحمييد ، ماسسيية الرسييالة : الييدكتور 

 .  1984 -ه  1414: الطب ة األولى 
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 (هي 521ت)حلل في إصال  الخليل مين كتياب الجميل ، ألبيي محميد بين السييد البطليوسيي  ال ،
ودي ، دار الطلي ة للطباعة والنشر والتوزي  ، بيروت ، : تحقيق  س يد عبد الكري  س ُّ
1981  . 

  األب ليويس شييخو : أبي ُعبادة الوليد بن ُعبيد البحتري ، اعتنى بهبط  : الحماسة ، تأليف
 .  1927 -ه  1387: دار الكتاب ال ربي ، بيروت ، الطب ة الثانية اليسوعي ، 

 عبيد السيال  محميد : ، تحقييق ( هي 255-151)الحيوان ، أبي عثمان عمرو بن بحر الجياحظ
 -هي  1322:هارون ، مكتبة مصطفى البابي الحلبيي وأو ده، مصير ، الطب ية األوليى

1943   . 
 تحقييق ( ه 1193 -1131)ل رب  ، عبد القاهر البغدادي ُخَزاَنُة األََدب  ولبُّ لباب  لسان ا ، :

  -هيي  1412: عبييد السييال  محمييد هييارون ، مطب يية المييدني ، مصيير، الطب يية األولييى 
1982  . 

   يي محميد عليي النجيار ، عيال  : ، تحقييق ( هي 392ت)الخصائا ، أبيي الفيتح عثميان بين جنِّ
 ( .ت.د)الكتب ، بيروت 

  مصطفى النحاس ،شركة الربي ان ، الطب ة األولى: دكتور : دراسات في األدوات النحوية: 
 .   1979 -ه   1399

  صييبحي الصيالح ، دار ال ليي  للماليييين ، مطب ية ال لييو  ، لبنييان . د : دراسيات فييي فقي  اللغيية
 .  1982: الطب ة الحادية عشرة 

  ، مصير ، دراسات ألسيلوب القيرآن الكيري  ، محميد عبيد الخيالق عهييمة ، مطب ية السي ادة
 .  1973 -ه  1393: الطب ة األولى 

  أحمييد سييليمان ييياقوت ، دار الم رفيية : الييدرس الييد لي فييي خصييائا ابيين جنييي ، دكتييور
 .  1989: الجام ية ، إسكندرية ، الطب ة األولى 

  د ئييل اإلعجيياز ، تييأليف عبييد القيياهر الجرجيياني ، تصييحيح محمييد عبييده ، محمييد محمييود
: شيييد رهييا ، دار المنييار ، مصيير ،الطب يية الراب يية التركييزي ، مراج يية ، محمييد ر

 .ه  1327
 إبيراهي  أنييس ، مكتبية األنجليو المصيريَّة ، مطب ية لجنية البييان ال ربيي ، . د لة األلفاظ ، د

 .  1923: الطب ة الثانية 
  دكتيور كميال محميد بشير، مكتبية الشيباب  : دور الكلمة فيي اللغية ، سيتيفن أولميان ، ترجمية

 .  1982: اشرة الطب ة ال 
  أبي هفان عبد هللا بين أحميد المدزميي البصيري : ديوان أبي طالب بن عبد المطلب ، صن ة

 ( .  .د)، ( ت.د)محمد حسن آل ياسين ، : الشي  : ، تحقيق (ه 257ت)
   أحمد عبد المجيد الغزالي ، دار الكتياب ال ربيي، : ديوان أبي نواس الحسن بن هان  ، حقق

 . 1953:تاري  المقدمة ( ت.د)بيروت ، لبنان ، 
  محمييد حسييين ، المطب يية :اليدكتور : عشييى الكبير،ميمييون بين قيييس، شيير  وتحقيييقاألدييوان

 .   1951، تاري  المقدمة ( ت.د)النموذجية 
  1958محمد أبو الفهل إبراهي  ، دار الم ارف ، : ديوان امرئ القيس ، تحقيق . 
 ييير الخفييياجي ، تحقييييق خلييييل إبيييراهي  ال طيييية ، مطب ييية الرشييياد ، : دييييوان توبييية بييين الُحميِّ

 . 1928 -ه  1387بغداد
  ان ، مطب ة اإلرشاد ، بغداد ، : حارث بن حلزة ، تحقيق الديوان  .  1929هاش  الط َّ
  ديوان حَميد بن ثور الداللي ، صن ة عبيد ال زييز الميمنيي ، اليدار القوميية للطباعية والنشير

 .  1925 -ه  1384القاهرة ، 
  عبييد : ، جميي  وتحقيييق( هيي .ق25أو22ت)ذي األصييب  ال ييدواني حرثييان بيين ُمحييرث ديييوان

 ، الوهاب محمد علي ال دواني ، ومحمد نائف اليدليمي ، مطب ية الجمديور ، الموصيل
 .   1973 -ه  1393
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  ية رييالن بين  عقبية ال يدوي مَّ ، شير  أبيي نصير أحميد بين حيات  ( هي 117ت)ديوان ذي الرُّ
طبوعييات مجميي  اللغيية ال ربييية م عبييد القييدوس أبييو صييالح ، . د  :البيياهلي ، تحقيييق

 . 1972 -ه  1392، مطب ة طربين ، بدمشق
 نييوري حمييودي القيسييي ، مطب يية الن مييان ، النجييف  :ديييوان زيييد الخيييل ، صيين   الييدكتور

 .  1928تاري  المقدمة ( ت.د)األشرف ،
 لميمنييي ، الييدار القومييية األسييتاذ عبييد ال زيييز ا: ديييوان سييحي  عبييد  بنييي الَحسييَحاس ، بتحقيييق

 .  1925 -ه  1384للطباعة والنشر القاهرة ، 
 جبيار الم يبيد ، : شاكر ال اشور ، مراج ية : ديوان سويد بن كاهل اليشكري ، جم  وتحقيق

 .   1972دار الطباعة الحديثة ،البصرة ، 
  رف شييمال بيين هييرار الييذبياني ، حققيي  وشييرح  صييال  الييدين الدييادي ، دار الم يياالديييوان

 .   1977القاهرة ، 
   مكييس : ديييوان طرفيية بيين ال بييد البكييري  ، ميي  شيير  يوسييف األعليي  الشيينتمري ، اعتنييى بيي

 .1911سلغسون ، مطب ة برطوند، مدينة شالون ، 
  درية الخطيب ، ولطفي الصقال ،: ديوان طرفة بن ال بد ، شر  األعل  الشنتمري ، تحقيق 

 . 2111:ماسسة ال ربية ، بيروت ، الطب ة الثانيةالبحرين ، ال دائرة الثقافة والفنون،
   فوزي عطوي ، الشركة اللبنانية للطباعة والنشر والتوزي  ، : ديوان عنترة بن شداد ، حقق

 .  1928 -ه  1388: بيروت ، الطب ة األولى 
 ، 1971ديوان عنترة ، تحقيق ودراسة ، محمد س يد مولوي ، المكتب اإلسالمي ، دمشق . 
  ة ،  الييدكتور إبييراهي  السييامرائي ، أحمييد مطلييوب ، دار الثقافيي: قطييامي  ، تحقيييق لاديييوان

 .   1921: ، الطب ة األولى  بيروت
   إبيراهي  السيامرائي ، وأحميد مطليوب ، مطب ية ال ياني ، .د: ديوان قيس بن الخطيي  ، حققي

 .  1922 -ه  1381:بغداد ، الطب ة األولى
  اج ، دار مصر للطباعة ، الفجالة ، : ديوان مجنون ليلى ، جم  وتحقيق عبد الستار أحمد فرَّ

 ( .ت.د)
  فوزي عطوي ، الشيركة اللبنانيية للكتياب ، للطباعية : تحقيق وتقدي  : نابغة الذبياني الديوان

 .   1929والنشر والتوزي  ، بيروت ، 
  1925ه ، 1385دذليين ، المكتبة ال ربية ، القاهرة ، الديوان. 
 (هي 388ت)لغة ، أبو الحسين عليي بين عيسيى بين عليي بين عبيد هللا الرميانيرسالتان في ال ،

 .   1984إبراهي  السامرائي  ، دار الفكر ، عمان  ، : تحقيق 
 (هيي 712ت)د بيين عبييد النييور المييالقي  رصييف المبيياني فييي شيير  حييروف الم يياني ، ألحميي،   

مطب ة زيد بن  أحمد محمد الخراط ، مطبوعات مجم  اللغة ال ربية بدمشق ،:  تحقيق
 .  1975 -ه  1395 : ثابت

  ، شيداب اليدينمحمود الثناء األلوسي رو  الم اني في تفسير القرآن ال ظي  والسب  المثاني 
 ( . ت.د)، دار إحياء التراث ال ربي ، بيروت ، ( ه 1271ت)أبو الفهل

 محمييد  زاد المسييير فييي عليي  التفسييير ، ألبييي الفييرج جمييال الييدين عبييد الييرحمن بيين علييي بيين
محمييد بيين عبييد . د : ، حققيي  وكتييب هوامشيي  ( هيي 597ت)الجييوزي  القرشييي  البغييدادي  

أبو هياجر السي يد بين بسييوني زرليول ، دار الفكير : الرحمن عبد هللا ، خرج أحاديث  
 .   1987ه  1417 :للطباعة والنشر والتوزي  ، الطب ة األولى 

 ( هي 453ت)ن علي الحصري  القيرواني  زهر اآلداب وثمر األلباب ،ألبي إسحاق إبراهي  ب ،
محميد محيي اليدين عبيد الحمييد ، دار الجلييل للنشير : زكي مبارك ، تحقييق. د: شر  

 .   1972: والتوزي  والطباعة ، بيروت ، الطب ة الراب ة 
  مروان  : ، تحقيق ( ه 911ت)سبب وه  عل  ال ربية ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

 .  1988: جرة ، دمشق ، الطب ة األولى ال طية ، دار الد
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   حسن هنداوي. د : ، تحقيق ( ه 392ت)سر صناعة اإلعراب ، أبي الفتح عثمان بن جنِّي ،
 .  1985: دار القل  دمشق ، الطب ة األولى 

  ،  دار الفكيير، ( هيي 458ت)بييي بكيير احمييد بيين الحسييين بيين علييي البيدقيييألالسيينن الكبيير  ،
 .( ت.د)بيروت ، لبنان ، 

   ( هيي 729ت)شيير  ابيين عقيييل ، بديياء الييدين عبييد هللا بيين عقيييل ال قيلييي  الدمييداني  المصييري ،
  :تحقييييق محميييد محيييي اليييدين عبيييد الحمييييد ، دار الفكييير ، دمشيييق ، الطب ييية الراب ييية 

1985 . 
  ناصيف : شر  األشي ار السيتة الجاهليية ، لليوزير أبيي بكير بين أييوب البطليوسيي ، تحقييق

 .  1979لحرية للطباعة ، بغداد ،دار ا: سليمان عواد 
   عبد الستار : أبي س يد الحسن بن الحسين السكري ، تحقيق: شر  أش ار الدذليين ، صن ة

 -هيي  1384محمييود محمييد شيياكر ، مطب يية المييدني القيياهرة ،: أحمييد فييراج ، راج يي 
1925  . 

  بين ماليك ، حققي  ميندج السيالك إليى ألفيية ا: شر  األشموني على ألفيَّة ابن ماليك ، المسيمى
: ي الدين عبد الحميد ، دار الكتاب ال ربي ، بيروت ، لبنان ، الطب ة األولىحمحمد م
 .  1955 -ه  1375

  شر  ألفية ابن مالك ، ألبين النياظ  أبيي عبيد هللا بيدر اليدين محميد بين اإلميا  ال المية جميال
مطب ية القيديس  محميد بين سيلي  اللبابييدي  ،: الدين محمد بين ماليك ، تصيحيح وتنقييح 

 . ه  1312جاورجيوس ، بيروت،
  صيياحب أبييو . د : ، تحقيييق ( هيي 229ت)شيير  جمييل الزجيياجي ،  بيين عصييفور اإلشييبيلي

 .  1981 -ه  1411جنا ، دار الكتب للطباعة والنشر الموصل ، 
  محميد إسيماعيل عبيد هللا الصياوي ، دار مكتبية الحيياة للطباعية : شر  ديوان جرير، تيأليف

 ( .ت.د)،  بيروتوالنشر، 
  ،شر  ديوان حسان بن ثابت األنصياري ، هيبط اليديوان وصيحح  عبيد اليرحمن البرقيوقي

 .  1981دار األندلس للطباعة والنشر والتوزي  ، بيروت ، 
  أبيي ال بياس أحميد بين يحييى بين زييد الشييباني  : شر  ديوان زهير بن أبي سيلمى ، صين ة

ية 1944-هي 1323ية ث لب ، مصيورة عين نسيخة دار الكتيب المصير   ، اليدار القوميَّ
 .للطباعة والنشر 

  ، 1935شر  ديوان علقمة الفحل ، السيد أحمد صقر، المطب ة المحمودية بالقاهرة . 
 إحسييان عبيياس ، مطب يية حكوميية : شيير  ديييوان لبيييد بيين ربي يية ال ييامري ، تحقيييق الييدكتور

 .  1922الكويت ،
 ن  يوسيف حسي:  تراباذي ، تصيحيح وت لييقشر  الرهي على الكافيية ، رهيي  اليدين األسي

 .   1978 -  ه 1398الناشر ماسسة الصادق ، طدران ،  عمر ،
  شر  شذور الذهب في م رفة كال  ال رب ، عبد هللا بن يوسيف بين عبيد هللا بين يوسيف بين

عبييد الغنييي الييدقر ، : ، تحقيييق( هيي 721ت)أحمييد بيين عبييد هللا بيين هشييا  األنصيياري  
 .  1984: وزي  ، دمشق ، الطب ة األولى الشركة المتحدة للت

  تحقيق ( ه 338ت)شر  القصائد التس  المشدورات ، أبو ج فر أحمد بن محمد النحاس ، :
 .  1973 -ه  1393أحمد خطاب ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 

   (ه 328-271)شر  القصائد السب  الطوال الجاهليات ،ألبي بكر محمد بن القاس  األنباري ،
 .  1923عبد السال  محمد هارون ، دار الم ارف ، : تحقيق 

  فخر الدين قباوة ، دار اآلفاق : الدكتور : شر  القصائد ال شر ، الخطيب التبريزي ، تحقيق
 . 1979 -ه  1399:الجديدة ، بيروت ، الطب ة الثالثة 
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  بين هشيا  أبيي محميد عبيد هللا بين جميال اليدين : شر  قطر النيد  وبيل الصيد  ،  تصينيف
محمد محيي اليدين عبيد الحمييد ، مطب ية السي ادة ، : ، تحقيق ( ه 721ت)األنصاري 

 .  1923 -ه  1383: مصر ، الطب ة الحادية عشرة 
   ( هي 482ت)شر  الم لقات السب  ، أبي عبيد هللا الحسيين بين أحميد بين الحسيين الزوزنيي ،

 .  1923-ه 1383 محمد علي حمد هللا ،المطب ة الت اونية ، دمشق،: تحقيق 
  عيييال  الكتيييب ، ( هييي 243)شييير  المفصيييل ، الشيييي  موفيييق اليييدين بييين ي يييير النحيييوي ،

 ( .ت.ب)بيروت،
 محمييد هييادي الطرابلسييي  ، الييدار . عبييد السييال  المسييدي ، د. الشييرط فييي القييرآن الكييري  ، د

 .  1985ال ربية للكتاب ، ليبيا ،مطب ة ا تحاد ال ا  التونسي للشغل ، تونس  ، 
  ر النابغية الج يدي ، عبيد ال زييز ربيا  ، منشيورات المكتيب اإلسيالمي للطباعية والنشير شي

 (.ت.د)دمشق 
  أبيو الحسيين أحميد بين فيارس ، تحقييق : الصاحبي في فق  اللغة وسنن ال يرب فيي كالمديا :

-  1923بيدران للطباعية والنشير ، بييروت لبنيان ، . مصطفى الشيويمي ، ماسسية أ
 .ه   1382

 ي ، اإلما  أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهي  ابن المغيرة بن بردزبة صحيح البخار
، طب ييية با وفسيييت عييين طب ييية دار الطباعييية ال يييامرة (هييي 252ت)البخييياري الج فيييي

 .   1981 -  ه 1411باستانبول ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزي  ،
 شيرف بين ميري الحزاميي  صحيح مسل  بشر  النيووي ، محيي اليدين أبيو زكرييا يحييى بين

 .    1987 -  ه 1417لبنان ،  -الشاف ي ، الناشر دار الكتاب ال ربي ، بيروت 
  عبيد : ال ربية الفصحى ، نحو بناء لغوي جديد ، هنيري فليير اليسيوعي ، ت رييب وتحقييق

 .   1922: الصبور شاهين ، المطب ة الكاثوليكية ، بيروت ، الطب ة األولى 
 أحميد مختيار عمير ، ماسسية الفلييج للطباعية ، دار ال روبية للنشير : دكتور عل  الد لية ، الي

 . 1982 -ه 1412:والتوزي  ، الكويت ، الطب ة األولى 
 ، مجيد عبد الحليي  الماشيطة ، مطب ية ال ميال : ، ترجمة ( 1981)بالمر. آر.أف عل  الد لة

 . 1985المركزية ، بغداد ، 
  ،  1973، دار الم ارف ، مصر ، كمال محمد بشر: تور ، دك( األصوات)عل  اللغة ال ا . 
  محمييود السيي ران ، دار الم ييارف ، مصيير ، : عليي  اللغيية مقدميية للقييارئ ال ربييي ، دكتييور

1922  . 
  أبيي عليي الحسين بين رشييق القيروانيي ، : ال مدة في محاسين الشي ر وآدابي  ونقيده ، تيأليف

الحميييد ، مطب يية السيي ادة ، محمييد محييي الييدين عبييد :، تحقيييق(هيي 452-391)األزدي  
 .  1955 -ه  1374:مصر، الطب ة الثانية 

  ه175 -111ت)، ألبييي عبييد الييرحمن الخليييل بيين احمييد الفراهيييدي( كتيياب ال ييين)ال ييين  ( ،
إبيييراهي  السيييامرائي ، ماسسييية دار : مديييدي المخزوميييي واليييدكتور: تحقييييق اليييدكتور

 .  ه 1419: الدجرة، مطب ة صدر، إيران ، الطب ة الثانية 
  فتح الباري شر  صحيح البخاري ، لبإما  الحافظ شداب اليدين ابين حجير ال سيقالني ، دار

 ( .ت.د)الم رفة للطباعة والنشر، بيروت ، لبنان ، الطب ة الثانية ، 
  فتح القدير الجام  بيين فنيي الروايية والدرايية مين علي  التفسيير ، تيأليف محميد بين عليي بين

 ( . ت.د)عال  الكتب ،  ،( ه 1251ت)محمد الشوكاني
  لجنيية تحقيييق : ، تحقيييق ( هيي 1281-1214)فرائييد األصييول ، للشييي  مرتهييى األنصيياري

 ( .ت.د)تراث الشي  األعظ  ، مطب ة باقري، ق ، الطب ة األولى 
  (هيي 371ت)، ألحمييد بيين علييي الييرازي الجصيياا ( أصييول الفقيي )الفصييول فييي األصييول ،

وزارة األوقاف والشاون اإلسالمية ، نمشي ، عجيل جاس  ال: دراسة وتحقيق للدكتور
 .  1985 -ه 1415:الطب ة األولى  الكويت ،
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 رمهان عبد التواب ، مكتبة الخانجي بالقياهرة ، ودار الرفياعي . فصول في فق  ال ربيَّة ، د
 .  1983 -ه  1414: بالرياا، مطب ة سقكسن ، الطب ة الثانية 

 صيال  اليدين أبيو سي يد خلييل بين كيلكليدي  بين عبيد هللا ،  الفصول المفيدة في اليواو المزييدة
حسيين موسييى الشيياعر ، دار . د : ، تحقيييق ( هيي 721ت)ال الئييي  الدمشييقي  الشيياف ي  

 .  1991 :البشير، عمان ، الطب ة األولى 
    يية ، ألبييي منصيي ور الث ييالبي  ، حققيي مصييطفى السييقا ، إبراهييي   : فقيي  اللغيية وسيير ال ربيَّ

الحفيييظ شييلبي ، مطب يية مصييطفى البييابي الحلبييي وأو ده بمصيير ، األبييياري ، عبييد 
 .  1938 -ه  1357: الطب ة األولى 

  ،فييي فلسييفة اللغيية ، دكتييور محمييود فدمييي زيييدان ، دار الندهيية ال ربييية للطباعيية والنشيير 
 .  1985 -ه  1415 : بيروت

  1925إبراهي  أنيس ، القاهرة ، . في اللدجات ال ربية ، د   . 
 حو ال ربي قواعد وتطبيق ، مددي المخزومي ، دار الرائد ال ربي للطباعية والنشير ، في الن

 .  1982 -ه  1412: الطب ة الثانية  بيروت ، لبنان ،
  فييي النحييو ال ربييي نقييد وتوجييي  ، مدييدي المخزومييي ، دار الرائييد ال ربييي للطباعيية والنشيير

 .  1982 -ه  1412: بيروت ، لبنان الطب ة الثانية 
 لشييي  مجييد الييدين محمييد بيين ي قييوب الفيروزآبيياد  الشيييرازي ، موشييى اموس المحيييط ، القييا

لبنيان  –الحواشى بطراز ال المة الشي  نصر الدورينى ، دار ال ل  للجميي  ، بييروت 
 ( .ت.د)

  328ت)أبي ج فر محمد بن ي قوب بن إسحاق الكليني الرازي : ، تأليف ( الفروع)الكافي- 
علييي اكبيير الغفيياري ، الناشيير دار الكتييب : وعلييق علييي  ، صييحح  وقابليي ( هيي 329

 .ه  1388:حيدري ، الطب ة الثالثة : اإلسالمية ، المطب ة 
  د : أبييي ال بيياس المبييرد ، تحقيييق : الكامييل فييي اللغيية واألدب والنحييو والتصييريف ، تييأليف .

: زكييي مبييارك ، مطب يية مصييطفى البييابي الحلبييي وأو ده ، مصيير ، الطب يية الثانييية 
 .  1937 -ه  1352

 عبيد : ،تحقييق وشير ( ه 181ت)الكتاب ، كتاب سيبوي  أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر
السيال  محميد هيارون ، مكتبية الخيانجي بالقياهرة ، مطب ية الميدني ، القياهرة ،الطب يية 

 .   1988ه  1418: الثالثة 
 لقاس  جيار هللا محميود الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ، أبي ا

، دار الكتياب ال ربيي ، بييروت ، ( هي 538 -427)بن عمير الزمخشيري  الخيوارزمي  
 (.ت.د)لبنان ، 

  اللباب في عليل البنياء واإلعيراب ، أبيو البقياء محيب اليدين عبيد هللا بين الحسيين بين عبيد هللا
الطب ية  رازي مختار طليمات ، دار الفكر ، دمشق ،: ، تحقيق ( ه 538ت)ال كبري  
 .  1995: األولى 

   ، بييي الفهييل جمييال الييدين محمييد بيين مكيير  ابيين منييور اإلفريقييي المصييري أللسييان ال ييرب
 .ه  1415: ، دار إحياء التراث ال ربي ، ق  ، الطب ة األولى ( ه 711ت)

  1923رمهان عبد التواب ، القاهرة ، . د : نولدك  ، ترجمة : اللغات السامية   . 
  محمييد القصيياا ، مطب يية لجنيية وعبييد الحميييد الييدواخلي ، : دريس ، ت ريييب فنيي. اللغيية ، ج

 .  1951البيان ال ربي ، 
  ييان ، مطيياب  الديييأة المصييرية ال اميية للكتيياب ، . اللغيية ال ربييية م ناهييا ومبناهييا ، د ييا  حسَّ تمَّ

1973   . 
  ر ، علييي عبييد الواحييد وافييي ،دار ندهيية مصيير للطبيي  والنشيي: اللغيية والمجتميي  ، الييدكتور

 .  1971القاهرة ،
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  د: عبياس صيادق الوهياب ، مراج ية . د : اللغة والم نى والسياق ، جون  ينيز ، ترجمية .
  .  1987: دار الشاون الثقافية ال امة ، بغداد ، الطب ة األولى  يوئيل عزيز ،

   حامد الميامن ، مطب ية: ، تحقيق ( ه 392ت)اللم  في ال ربية ، أبي الفتح عثمان بن جني 
 .  1982 -ه  1412ال اني ، بغداد ، 

  أحميد :دكتيور : المثل السيائر فيي أدب الكاتيب والشياعر ، لهيياء اليدين بين األثيير ، تحقييق
الحييوفي ، دكتييور بييدوي طبانيية ، مطب يية ندهيية مصيير ، الفجاليية ، القيياهرة، الطب يية 

 .  1921 -ه  1381: األولى
  محميد فيااد : ، تحقييق( هي 211ت)ىالتميمي  أبي عبيدة م مر بن المثن: مجاز القرآن ، صن ة

        :سييييزكين ، الناشييييير محمييييد سيييييامي الخييييانجي الكتبيييييي ، مصيييير الطب ييييية األوليييييى 
 .  1954 -ه  1374

 عبيد :  ، شير  وتحقييق(هي 291-211)مجالس ث ليب ، ألبيي ال بياس أحميد بين يحييى ث ليب
 .  1921: دار الم ارف ، القاهرة ، الطب ة الثالثة  ، السال  محمد هارون

 أعياد بنياءه عليى الحيرف األول ( ه 1185ت)مجم  البحرين ، الشي  فخر الدين الطريحي ،
أحميد الحسييني ، مكتيب نشير الثقافية : محميود عيادل ، تحقييق : من الكلمية وميا ب يده 

 .ه  1418: اإلسالميَّة ، الطب ة الثانية 
  الفهل بن الحسن الطبرسي ، مجم  البيان في تفسير القران ، تأليف أمين اإلسال  أبي على

ن األخصييائيين ، منشييورات ماسسيية لجنيية ميين ال لميياء والمحققييي: حققيي  وعلييق علييي  
 .  1995 -ه  1415:علمي للمطبوعات ، بيروت ، الطب ة األولى األ

  المحتسب ، في تبيين وجوه القراءات واإليها  عندا ، ألبي الفتح عثمان بن جنيِّ ، تحقييق
 .ه  1382وآخرون ، القاهرة ،  علي الجندي ناصف ،:

  قييدس ، قيي  ، : مختصير الم يياني ، سيي د الييدين التفتييازاني ، منشييورات دار الفكيير ، المطب يية
 .  ه 1411: الطب ة األولى 

  أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي  اللغوي  األندلسي  الم روف بابن : المخصا ، تأليف
 ( .ت.د)النشر والتوزي ، بيروت ، المكتب التجاري للطباعة و( ه 458ت)سيده 

  مدييدي المخزومييي ، : مدرسيية الكوفيية ومندجدييا فييي دراسيية اللغيية والنحييو، تييأليف الييدكتور
 .   1982 -ه  1412:مطاب  دار الرائد ال ربي ، بيروت ، لبنان ، الطب ة الثالثة 

 ور طارق الدكت: ، تحقيق ( ه 328ت)محمد بن القاس  األنباري   بكر المذكر والمانث ، ألبي
 .  1978:عبد عون الجنابي  ، مطب ة ال اني ، بغداد ، الطب ة األولى

  (هي 911ت)جي الل ال ديي ن بي ن أبي ى بكير السيوطي ي  : المزهر في علو  الل  غ ة وأن واعي دا ،
محمد أحمد جاد المولى ، عليي محميد البجياوي، محميد : شرح  وصحح  وعلق علي  

ي الحلبييي  سى البابيي  ة عييي كتييب ال ربييية ، مطبييأبييو الفهييل إبييراهي  ، دار إحييياء ال
 (.ت.د)وشركاه ، 

  يية بييين الزمخشييري وابيين مالييك ، الييدكتور فدمييي حسيين النميير ، دار : مسييائل النحييو الخالفيَّ
 .  1985الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة ، 

  1921إبراهي  أنيس ، القاهرة ،. د: مستقبل اللغة ال ربية المشتركة   . 
 ا  احمد بن حنبل ، وبدامش  منتخب كنز ال ميال فيي سينن األقيوال واألف يال ، دار مسند اإلم

 ( .ت.د)صادر، بيروت ، 
  ( هي 219ت)، لبإما  الحافظ أبي بكر عبد هللا بن الزبير الحمييدي ( المسند)مسند الحميدي ،

حبيب الرحمن ال ظمى ، دار : حق أصول  وعلق علي  األستاذ المحدث المحقق الشي  
 .  1988  ه 1419:تب ال لمية ، بيروت ، لبنان ، الطب ة األولى الك

  تحقيق( ه 437 -ه  355)القيسي  مشكل إعراب القرآن ، ألبي محمد مكي  بن أبي طالب ، :
 . 1975 -ه  1395حات  صالح الهامن ، مطب ة سلمان األعظمي  ، بغداد 
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 الدجييري ، عييوا أحمييد  المصييطلح النحييوي ، نشييأت  وتطييوره حتييى أواخيير القييرن الثالييث
  -هي  1411: القوزي ، شركة الطباعة ال ربية ، الس ودية ، الرياا، الطب ة األولى 

1981  . 
   ميياني  النحييوي ، ( هيي 384-292)م يياني الحييروف ، تييأليف أبييي الحسيين علييي بيين عيسييى الرُّ

عبييد الفتييا  إسييماعيل شييلبي ، مكتبيية الطالييب الجييام ي ، مكيية المكرميية ، : تحقيييق 
 .   1982 -ه  1417:يَّة ، الطب ة الثانية ال زيز

  محمد علي النجار ، : ، تحقيق ( ه 217ت)أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء : م اني القرآن
 .  1983ه    1411:وآخرون ،عال  الكتب ، بيروت ،الطب ة الثالثة

   لخييي  األخفيير األوسييط أبييو الحسيين سيي يد بيين مسيي دة المجاشيي ي  الب: م يياني القييرآن ، صيينف
الطب ة : فائز فارس ، دار البشير ، دار األمل : ، تحقيق الدكتور( ه 215ت)البصري
 .  1981 -ه  1411 :الثانية 

  تحقييق الشيي  محميد عليي ( هي 338ت)م اني القرآن الكيري  ، لبإميا  أبيي ج فير النحياس ،
ه  1418 : الصابوني ، جام ة أ  القر  ، المملكة ال ربية الس ودية ، الطب ة األولى 

- 1988  . 
  ِّييري ، شيير  ( هيي 311ت)م يياني القييرآن وإعرابيي  ، للزجيياج أبييي اسييحق إبييراهي  بيين السَّ

: الدكتور عبد الجلييل عبيده شيلبي ، عيال  الكتيب ، بييروت ، الطب ية األوليى : وتحقيق
 .  1988 -ه  1418

 وطي ، ي م تييرك األقييران فييي إعجيياز القييرآن ، جييالل الييدين عبييد الييرحمن بيين أبييي بكيير السيي
 .  1929علي محمد البجاوي ، دار الثقافة ال ربيَّة للطباعة ،  : تحقيق

 إسيماعيل أحميد عميايره و اليدكتور: م ج  األدوات والهمائر في القرآن الكيري  ، اليدكتور :
 .ه 1411عبد الحميد مصطفى السيد ، دار الفكر ، ق  المقدسة ، مطب ة القدس 

  الحييروف الزائييدة فييي هييوء الدراسييات القرآنييية ، د: ولالقسيي  األ –م جيي  الجمليية القرآنييية .
طالب محمد إسماعيل الزوب ي ، مطب ة دار الكتب للطباعة والنشر، جام ة الموصل، 

1988  . 
  تحقيق ( ه 721ت)مغني اللبيب عن كتب األعاريب ، لجمال الدين ابن هشا  األنصاري ، :

ر الفكييير ، بييييروت ، الطب ييية اليييدكتور ميييازن المبيييارك ، ومحميييد عليييي حميييد هللا ، دا
 .  1979:الخامسة 

 ( .ت.د)المطب ة البديَّة ، مصر، ( ه 212ت)مفاتيح الغيب ، أبو بكر الرازي 
  ، مفتا  ال لو  ، ألبي ي قوب يوسف بن أبي بكر السكاكي ، مطب ة مصطفى البابي الحلبيي

 .  1937: مصر ، الطب ة األولى 
 ( هيي 538ت)مر الزمخشييري     محمييود بيين عييالمفصييل فييي صيين ة اإلعييراب ، أبييي القاسيي ،

 .  1993:علي بو ملح  ، دار ومكتبة الدالل ، بيروت ، الطب ة األولى . د :  تحقيق
 كاظ  بحر المرجان: حقيق الدكتور المقتصد في شر  اإليها  ، عبد القاهر الجرجاني ، ت ،

 .  1982منشورات وزارة الثقافة واإلعال  ، بغداد ، ال راق ، 
 محميد عبيد الخيالق : ، تحقييق ( هي 285ت)قتهب ، ألبي ال باس محميد بين يزييد المبيرد الم

 ( .ت.د)عهيمة ، عال  الكتب ، بيروت ، 
  َّاليدكتور : ، تحقييق( هي 229ت)علي بن ميامن الم يروف بيابن عصيفور : ب ، تأليف المقر

الطب يية  أحمييد عبييد السييتار الجييواري  ، و عبييد هللا الجبييوري  ، مطب يية ال يياني ، بغييداد

 .  1971 -ه 1391:  األولى 

 1958: إبراهي  أنيس ، القاهرة ، الطب ة الثانية . ، د  من أسرار اللغة  . 

  ان ا  حسَّ  . 1955مكتبة األنجلو المصريَّة ، مطب ة الرسالة ، : مناهج البحث في اللغة ، تم 
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  مطب ية المجمي   ن مية رحيي  ال يزاوي  . د : مناهج البحث اللغوي بين التيراث والم اصيرة ،

 .  2111ه    1421ال لمي ال راقي ، 

  ، ية مناهل ال رفان في علو  القرآن ، محمد عبد ال ظي  الزرقياني ، دار إحيياء الكتيب ال ربيَّ

 .ه  1372: عيسى البابي الحلبي وشركاه ، الطب ة الثالثة 

 اء ،. مندج كتاب سيبوي  في التقوي  النحوي ، د ةدار ا محمد كاظ  البكَّ ، لشاون الثقافيَّة ال امَّ

 .  1989: بغداد ، الطب ة األولى 

   (  1992ت)مواهب الرحمن في تفسير القرآن ، السيد عبيد األعليى الموسيوي السيبزواري ،

 .  1989 -ه  1419: مطب ة الديواني ، بغداد ، الطب ة الثالثة 

  طب  ونشر (ه 1412)السيد محمد حسين الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن ، تأليف ، :

 . ه  1412جماعة المدرسين في الحوزة ال لمية في ق  المقدسة ، 

  النحو والد لة ، مدخل لدراسة الم نى النحوي الد لي ، الدكتور محمد حماسة عبيد اللطييف

 .  1983: ، مصر ، الطب ة األولى 

 عية ، بغيداد ، سلسيلة هادي عطيَّة مطير، دار الحريية للطبا. نشأة دراسة حروف الم اني ، د

 . 1985الموسوعة الصغيرة ،

  محمييييد بيييين محمييييد الدمشييييقي الشييييدير بييييابن : النشيييير فييييي القييييراءات ال شيييير ، تييييأليف

محمييد حميييد دهمييان  ، مطب يية التوفيييق ، دمشييق ، : ، تحقيييق ( هيي 833ت)الجييزري

 .ه  1345

 ية : ر نظرية الحروف ال املة ومبناها وطبي ة است مالدا القرآني بالرييا ، اليدكتو هيادي عطيَّ

 .  1982 -ه  1412:مطر الداللي ، عال  الكتب ، بيروت ، الطب ة األولى 

  ن مية رحيي  ال يزاوي  ، دار . النقد اللغوي عند ال رب حتى نداية القيرن السياب  الدجيري، د

 .   1978 -ه  1398الحرية للطباعة ، بغداد 

 ف ، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي هم  الدوام  شر  جم  الجوام  في عل  ال ربية ، تألي

محمييد بييدر الييدين الن سيياني ، دار الم رفيية : ، تصييحيح ( هيي 911ت)بكيير السيييوطي  

 ( .ت.د)لبنان ،  -للطباعة والنشر ، بيروت 

  لشيييي  محميييد بييين الحسييين الحييير ا: وسيييائل الشيييي ة إليييى تحصييييل مسيييائل الشيييري ة تيييأليف

إلحيييياء التيييراث ، قييي   لبييييت ماسسييية آل ا:  نشييير وتحقييييق   (هييي 1114ت)ال ييياملي

 .ه   1414:ق  ، الطب ة الثانية –مدر : المشرفة ، المطب ة 

  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، ألبي ال باس شمس الدين أحمد بين محميد بين أبيي بكير

لثقافية ، بييروت ، مطب ية إحسان عباس ، دار ا.د: ، حقق  ( ه 281-218)بن خلكان 

 .  1973، الغريب 

 
 

 :الرسائل الجام ية :  ثانياً 
 
   أطروحية ( هي 539ت)البيان في شير  اللمي   بين جنيي ، ألبيي البركيات ال ليوي  الكيوفي ،

ادي محمد راهيي ال يوادي إليى مجليس كليية اآلداب  دكتوراه مخطوطة ، تقد  بدا حمَّ
 .   2111 -ه  1422في جام ة الكوفة ، 



 - 288 - 

 ،  رسالة ماجسيتير مخطوطية ، تقيد  بديا خلييل  التهمين بين حروف الجر في القرآن الكري
 .  1928 -ه  1388إسماعيل ال اني إلى كلية التربية جام ة بغداد ، 

  ، الجملة ال ربية وتطورها الد لي بين النحويين واألصوليين ، أطروحة دكتوراه مخطوطية
،  صالح مددي الظالمي  إلى مجليس كليية التربيية للبنيات فيي جام ية الكوفية: تقد  بدا 
 .  1997 -ه  1418

  يوخنا مرزا : حروف الم اني في م ج  لسان ال رب ، رسالة ماجستير مخطوطة ، تقد  بدا
 . 1999 -ه  1421خامس يوخنا إلى مجلس كلية التربية للبنات في جام ة تكريت ، 

  يية ، رسييالة ماجسييتير كتييب حييروف الم يياني حتييى القييرن الثييامن الدجييري ، دراسيية مندجيَّ
إقبال عبد الصاحب ج فر إلى مجلس كلية التربية للبنات فيي : قدمت بدا مخطوطة ، ت

 .  2111 -ه  1421جام ة الكوفة ،
   لغة الش ر في هاشميات الكميت ، رسالة ماجستير مخطوطة ، تقيد  بديا رزاق عبيد األميير

 .  1999 -ه  1421مددي الطيار إلى مجلس كلية التربية للبنات في جام ة الكوفة ،
  موسيى حسيين مشيدد : في شيرو  الم لقيات ، رسيالة ماجسيتير مخطوطية ، تقيد  بديا النحو

 .  1995 -ه  1412الموسوي إلى مجلس كلية التربية للبنات في جام ة الكوفة ، 
  ليس جس د حسين علييوي ، إليى م: النداء في ال ربيَّة ، رسالة ماجستير مخطوطة ، تقدَّ  بدا

 .  1995 -ه  1415كلية اآلداب في جام ة الكوفة ، 
 

 : األبحاث :  ثالثاً 
 
 رزاق عبد األمير الطيار ، مجلة الكوفة ،  طبي ة الحرف والم نى الحرفي عند األصوليين ،

 .  2115تصدر عن رئاسة جام ة الكوفة ، ال دد الثاني 
  محمد فتا  عبيد الجباري ، : عمرو بن كلثو  التغلبي ، حيات  وما تبقى من ش ره ، الدكتور

 -اللغة ال ربية وآدابدا ، مجلة فصلية علمية محكمة ، تصدر عن جام ة الكوفية  مجلة
 ( .182 - 93)  ، الصفحات 2113 –آب : كلية اآلداب ، ال دد الراب 

  بين النحو والفلسفة واألصول ، لألسيتاذ محميد تقيي الحكيي  ، مجلية الم نى الحرفي في اللغة
 .   1927مجم  اللغة ال ربية ، القاهرة ،

 

 : األبحاث اإللكترونية:  راب اً 
 
 د هللا  للدكتور سليمان عبي( ث إنترنيت بح: ) اإلبداع اللفظي في القرآن الكري  ، دراسة نقدية

 . موسى أبو ررب
  لليدكتور رشييد  بلحبييب ، ( تبحيث إنترنيي)أثر ال ناصر رير اللغوية في صييارة الم نيى ،

 ( .نحو ال ربية: )منشور في موق  
  ( بحيث إنترنييت)عبيد القيادر سيالمي . اليد لي عنيد ال يرب ، دراسية تأصييلية ،  دالتفكير ،

كانون الثاني : عدد ( ديوان ال رب ، مجلة فكريَّة ثقافية شدرية إلكترونية)منشور في 
 :2115  . 

 

 :المكتبات اإللكترونية والبرمجيات:  خامساً 
 
 ، إصدار شركة سيمافور للتقنيية ،   2111مصحف النور للنشر المكتبي ، اإلصدار الثاني ،

المملكة ال ربية الس ودية ، الرياا ، يوفر هذا البرنامج إمكانية البحث في المصحف 
، محافظييا علييى الرسيي  ( وورد)ونسيي  اآليييات إلييى محييرر النصييوا مثييل برنييامج اليي 
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اإلمالئي للنا القرآني مهبوطا بدقة عالية ، يمكن تحميل  مجانا من الشبكة ال الميية 
 ( .www.deeen.com) أو( www.nooor.com: )من الموق  

  ، إصيدار مركيز الم جي  الفقديي ، الحيوزة 2111 -هي  1421الم ج  ، اإلصدار الثاليث ،  
ل أهي  المصيادر الثقافيية مجلدا تمثي( 3123)ال لمية بق  المشرفة ، يه  هذا اإلصدار 

اإلسيالمية  ثنيي عشيير فرعيا مين فييروع ال ليو  اإلسيالمية لمختلييف الميذاهب مين فقيي  
: وأصول وتفسير وحديث وتاري  ولغة وأدب وريرها ، الموق  على الشيبكة ال الميية 

(www.almarkaz.net. ) 
 مركييز الخطيييب ، :  ، إعييداد1999 -هيي  1419دار األول ، مكتبيية األدب ال ربييي ، اإلصيي

مركز التراث ألبحياث الحاسيب اآلليي ، عميان ، األردن ، تحتيوي : اإلشراف ال لمي 
عنوانييا ألمييات مصييادر األدب ال ربييي القديميية والمدميية فييي ( 32)هييذه المكتبيية علييى 

 ( .www.turath.com:)الدراسات ال ربية ، الموق  على الشبكة ال المية 
 مركيييز :   ، إعيييداد1999 -هييي  1419، ( 1.5)مكتبييية التفسيييير وعليييو  القيييرآن ، اإلصيييدار

، اث الحاسب اآللي ، عمان ، األردنمركز التراث ألبح: الخطيب ، اإلشراف ال لمي 
السينية  عنوانيا تشيتمل عليى عيدد مين تفاسيير الميذاهب( 74)تحتوي هذه المكتبة على 

المدمة ، وعدد من كتب علو  القرآن المختلفة ، وب ا الم اج  ، الموق  على الشبكة 
 ( .www.turath.com:)ال المية 

 ،  تحتيوي السي ودية ،  شيركة ال يريس للكومبييوتر، مكتبة الفق  اإلسيالمي ، اإلصيدار الرابي
يير مين كتيب التفسيير والحيديث والفقي  السينية، وهيي المكتبية هذه المكتبة على عيدد كب
 .الكشاف ومفاتيح الغيب والبحر المحيط : الوحيدة التي حوت تفاسير

  ، مركييز التييراث :  ، إعييداد1999 -هيي  1419مكتبيية الم يياج  والغريييب ، اإلصييدار األول
نوانييا ع( 23)ألبحيياث الحاسييب اآللييي ، عمييان ، األردن ، تحتييوي هييذه المكتبيية علييى 

تمثيييل تسييي ة مييين الم ييياج  الرئيسييية فيييي اللغييية ال ربيييية وب يييا كتيييب الت ريفيييات 
 ( .www.turath.com:)والمصطلحات ، الموق  على الشبكة ال المية 

  ، مركييز الخطيييب ، :   ، إعييداد1999 -هيي  1419مكتبيية النحييو الصييرف ، اإلصييدار األول
مركز التراث ألبحياث الحاسيب اآلليي ، عميان ، األردن ، تحتيوي : مي اإلشراف ال ل

عنوانيييا لمصيييادر النحيييو والصيييرف القديمييية والمدمييية فيييي ( 31)هيييذه المكتبييية عليييى 
 ( .www.turath.com:)الدراسات ال ربية ، الموق  على الشبكة ال المية 

 دار الثالث ، تصدر عن المجم  الثقافي ، دولة اإلمارات ال ربيية الموسوعة الش رية ، اإلص
 ، المشرف ال ا  محميد أحميد السيويدي ، لجنية الموسيوعة ، 2113 -1979المتحدة ،

بيتييا ميين الشيي ر ( 2.439.589)حييات  الهييامن وآخييرون ، يهيي  اإلصييدار الثالييث 
وتحيوي   ، 1953شاعر منذ عصر قبيل اإلسيال  حتيى سينة ( 2311)موزعين على 

. مصيدرا مين مصيادر األدب ال ربيي واللغية الرصيينة والم تميد عليديا ( 225)أيهاً 
 (.www.cultural.org.ae( :)اإلنترنيت)الموق  على الشبكة ال المية للم لومات 

 جام  األحاديث ، إصدار مركز البحوث الكومبيوتريية لل ليو  اإلسيالمية ، يحتيوي  2-نور ،
مالفيا تركيز عليى ( 91)مجليد لي ( 442)ان كتياب فيي عنيو(187)هذا البرنيامج عليى 

كتب الحديث والرجال والتراج  والم اج  ، فهال عين نيا كاميل للقيرآن الكيري  مي  
إحصاءات دقيقة جدا ومفصلة لجمي  كلمات المصيحف وحروفي  ، وهيذه المييزة قيد   

 ( .www.noorsft.org:)توجد في ريره ، الموق  على الشبكة ال المية 

The chapter has also presented the two theories of 
"alternation and affirmation" which were used to deal with the 
multi meaning of the preposition. The chapter ends with the 
conclusion on that the two theories are not exempt from criticism . 

http://www.nooor.com/
http://www.nooor.com/
http://www.almarkaz.net/
http://www.turath.com/
http://www.turath.com/
http://www.turath.com/
http://www.turath.com/
http://www.noorsft.org/
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In chapter two the study dealt with a new theory which can 
be applied to deal with problem of multi meanings of prepositions . 
it was entitled "The Central Connotation and Peripheral 
Connotation" . This theory was applied to two – letter and three – 
letter prepositions successfully . 

As for the third chapter entitled " The Effect of Quranic 
Context in the Meaning of Letters " , it specified and limited with 
numbers the places of Quranic improvement of meaning of two – 
letter and three – letter prepositions . 

This was in two sections . the first was dedicated for revealing 
the meanings used and improved by the Holy Quran ; the second 
section was dedicated for the Quranic use of new meanings. 

It was found that there were five central meanings created by 
the Quran . There were also fourteen peripheral meanings which 
were not used before the revelation.  

This was the most important finding of the research through 
which the study could prove the theory presented at the outset of 
chapter three which is " the Quranic context is an essential 
influence in the improvement of  the meanings of preposition " . 

There are other findings which have been found by the study . 
foremost of which is the amount of using two – letter prepositions 
by the Quran (48%) over what was with the Arab poets . the three 
– letter prepositions (42%) over what was used by the Arab poets 
. 

Most of the two – letter prepositions used in Quran were 
(from - min-   ين  and so was the case in poetry . The less widely (م 
used preposition was (what - ay  إي) which indicates the answer . 
And in the poetry, the less used preposition was (wa وا) which was 

not used by the Quran. 

In general the Quran has used the two – letter and tree – 
letter prepositions widely . 

These are the most important findings . One can refer to the 
graphs at the end of the study in order to review the findings. 

Abstract 
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The meanings of two - Letter and Three – Letter 

prepositions in The Holy Quran and The Diwans of poets 

of The " Seven Suspended Poems " 
 

This study shows the effect of the Holy Quran in the 
development of Arabic language as we believe that the Holy Quran 
has enriched Arabic language with great creative energies which 
have not reached before its revelation though it has got to an 
advanced stage of development . 

In order to know the amount of Quranic development in the 
use of the sort of preposition known in Arabic as : Huroof al-
ma'ani , (Huroof al – mani ) and specify its size and places, the 
study has chosen the two – latter and Three – latter prepositions 
in order to investigate their Quranic uses . In order to know this 
development , the Quranic uses were compared with another texts 
of rhetoric which represent the best rhetoric al ones before the 
revelation of Quran . 

This texts were quoted from the poetry of " The Suspended 
Poems ". The study has chose the Diwans of The Seven 
Suspended Poems according to Al – zozani  version . their poets 
were : Umru'a aL – Qeis (80 b.h) ; Turaf bin AL – Abd (60 b.h) ; 
AL – Harith bin Hilleza (54 b.h) ; Amr bin Kalthoom (39 b.h) ; 
Antara bin Shadad (22 b.h) ; Zuhair bin Abi Salma (13 b.h) ; 
Labeed bin Rabia AL – Amiri (41 a.h) . 

The Study has investigated the use of two – Letter and three - 
Letter prepositions in their Diwans and balanced the Quranic use 
with them . That was  in three chapters the first chapter entitled 
"the preposition : its whatness , its place in language and use . 
This is a theoretical chapter which explained the meaning of the 
prepositions and its place among the parts of speech in Arabic and 
the ancient and modern Arab philologist's view point of its nature 
and function .Also the Speech levels in the use of words and how 
to change the means of eliciting the meaning according to the 
different levels speech . 
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